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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ليس فى اإلمكاف أبدع مما كاف!! 
عبػػارة تتػػردد عمػػى ألسػػف الػػبعضخ لكنيػػا تمخػػص فمسػػفة كاممػػة تتصػػور أف  االسػػتقرار  ىػػو  

المثػػؿ األعمػػى الػػذى ينبغػػى عمػػى التربيػػة أف تسػػعى إلػػى تحقيقػػوخ وال يتػػأتى ليػػا ىػػذا إال عػػف طريػػؽ 
ولعؿ مف أبرز ما يعبر عف مضموف ىذه الفمسفة  سمفية  جامدة   افظة عمى الثقافة القائمة . المح

ضيقة األفؽخ قصػيرة النظػرخ تػرى فػى  األمػس  خيػًرا ممػا تػراه فػى اليػوـخ وتػرى  األوائػؿ  خيػًرا مػف 
  األواخر  دوف تدقيؽ ودوف فرزخ وبغير تمييز بيف ىذا وذاؾ. 

صحيح أف ىذه ىى  سنة اهلل فى خمقػو خ  طور حادث... لماذا؟ومع ذلؾ فالتغير قائـخ والت
لكننػػا نضػػيؼ إلػػى ىػػذا أيًضػػاخ أف تحقيػػؽ ىػػذه السػػنة يتطمػػب دائًمػػا نفػػًرا مػػف أصػػحاب الػػوعى الػػذيف 
يبصروف صور الخمؿ القائمة ويفتشػوف عػف أسػبابياخ وينبيػوف إلييػاخ ويرسػموف ويحممػوف ويفكػروف 

 ؿخ بؿ ويناضموف عممًيا إلدراؾ ىذا.فيما يجب أف يكوف عميو الوضع األفض
 والكشؼ عف صور الجمود. وتمؾ ميمة نقدية. زرينقطة البداية إذف ىى تعرية الواقع الم 
نما  –كما قد يتصور البعض–وىى بيذاخ يستحيؿ   أف تكوف مف منجزات القرف العشريفخ وا 

ى بػأى حػاؿ مػف األحػواؿ لكػف قولنػا ىػذا ال يعنػ ىػى ميمػة بشػرية مبلزمػة لموجػود والتطػور البشػرى.
النظػػر إلييػػا فػػى تطورىػػا عمػػى أنيػػا اسػػتمرت بايقػػاع واحػػد مػػف السػػرعةخ وعمػػى درجػػات متشػػابية مػػف 
الفعاليػػةخ وبػػألواف متقاربػػة مػػف التوجػػوخ ذلػػؾ أف التطػػور البشػػرى نفسػػو لػػـ يكػػف كػػذلؾخ وال يمكػػف أف 

 يكوف كذلؾ.
عض االجتيػػػػادات العربيػػػػة وقػػػػد حرصػػػػنا فػػػػى دراسػػػػتنا لمكتػػػػاب الحػػػػالى أف نفسػػػػح مجػػػػااًل لػػػػب 

التنظيريػػةخ وخاصػػة تمػػؾ التػػى نبتػػت عمػػى أرض تنطمػػؽ مػػف المرجعيػػة العربيػػة اإلسػػبلميةخ ر ػػـ أف 
االتجػػاه السػػائد فػػى الفمسػػفة النقديػػة ىػػو االسػػتناد إلػػى ماركسػػيةخ ممػػا قػػد يػػدفع الػػبعض إلػػى شػػ  مػػف 

نبسػط القػوؿ فيػو فػى الجػزء سوء الفيـ بأننا ىنا قد جمعنا بيف نقيضػيفخ وىػو األمػر الػذى نرجػو أف 
 المخصص لذلؾ..

وال يسعني فى النياية إال أف أسدى آيات الشكر البني الغالي الدكتور محمد درويش أستاذ 
وكذا البنى الميندس أصوؿ التربية بتربية السويسخ عمى ما بذلو مف جيد فى مراجعة ىذا الجزءخ 

 إلكترونًياخ بعد تعذر نشرىا ورقًيا..محمد سعيدخ الذى أتاح لمجميع االطبلع عمى الموسوعة 
 وفقنا اهلل عمى طريؽ البحث والمعرفة.. 

 سعيد إسماعيؿ عمى د.
 ـ2022يناير  27
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 الفصؿ األوؿ
 مفيوًما، وأبعاًدا: االتجاه النقدى

 

و  الػػذى يتنػػاوؿ المفكػػر والباحػػث مػػف خبللػػو مجموعػػة نقصػػد باالتجػػاه النقػػدىخ ذلػػؾ  التوجػػ  
أو الكشػؼ عػف تناقضػاتوخ بحثًػا عػف نظػاـ  خقضايا تشكؿ إطاًرا نظرًيا لنقد النظاـ االجتماعى القائـ

اجتمػػاعى تنتفػػى فيػػو ىػػذه التناقضػػات. وفػػى ىػػذا اإلطػػار توجػػد صػػمة عضػػوية بػػيف النظريػػة النقديػػة 
تعتبػػػر نسػػػًقا فرعًيػػػا مػػػف األخيػػػرةخ وتػػػؤدى وظيفػػػة مخالفػػػةخ  والنظريػػػة السوسػػػيولوجية العامػػػةخ األولػػػى

ذا كانػت بعػض نمػاذج  وكمتاىما تعكس الحػاالت التػى ينبغػى أف يكػوف عمييػا النسػؽ االجتمػاعى. وا 
النظريػػة السوسػػيولوجية تحػػاوؿ إدراؾ النسػػؽ االجتمػػاعى مػػف منطمػػؽ كونػػو نسػػًقا مسػػتقًرا ومتكػػامبًلخ 

مػػػؿ النسػػػبى ىػػػى الحالػػػة األساسػػػية لمنسػػػؽخ فػػػاف النظريػػػة النقديػػػة باعتبػػػار أف حالػػػة االسػػػتقرار والتكا
، 9/30)عمى ليمة: قضايا فكريػة، ؾتحاوؿ استكشاؼ مواطف التناقض بيدؼ إيجاد تكامؿ جديػد  

379.) 
 

 :لمنقد المعنى العاـ
يحمؿ مفيوـ النقدخ مثمو مثؿ بقية المفاىيـ الفمسفية األخرىخ دالالت متعددةخ ومضاميف   
يصعب منيجًيا تحقيؽ ذلؾ المطمب المنطقى القائؿ بالتعريؼ الجامع المانعخ وذلؾ ألف مختمفةخ 

المفاىيـ تخضع لسياقات معرفية وتاريخية عديدةخ ويتـ استعماليا أل راض متعددة. ومف ىنا فاف 
نما تقديـ صورة  اليدؼ مف الجزء الحالى ليس بالتأكيد تقديـ الكممة الفيصؿ فى مفيوـ النقدخ وا 

قد أنيا مشروعة نظرًيا ومفيدة عممًياخ سواء بالنسبة إلى الفمسفة والثقافة عموًماخ أو بالنسبة إلى نعت
 (.12: 2031)الزواوى بغورة، الفكر العربى المعاصرخ والفكر التربوى خصوًصا 

ويقتضى الطرح المنيجى اإلشارة بداية إلى المعاجـ العربية التى تحيؿ كممة النقد إلى   
ةخ ومنيا أف النقد يعنى التمييزخ كما يشير النقد إلى المناقشةخ يقاؿ "ناقدت فبلًنا إذا معاف محدد

ناقشتو فى األمر". كما يعنى إظيار المحاسف والعيوبخ كما يضيؼ بعض آخر معنييف إضافييفخ 
 مثؿ "الموازنة" و"المقارنة".

اموخ فبل قضية ببل وفى االصطبلحخ فاف النقد يعنى الحكـخ ويرتبط بالمنطؽ وبأحد أقس 
حكـ. ويطمؽ النقد عمى كؿ تفكير عقمى يقوـ باختيار وفحص موضوع مف الموضوعات بقصد 
الحكـ عميو وتحديد قيمتو. والتفكير النقدى ىو كؿ تفكير ال يسمـ بأى تقرير دوف التساؤؿ أوؿ 

 نقد  األمر عف قيمة ىذا التقريرخ سواء مف حيث مضمونو  نقد داخمى خ أو مف حيث مصدره
 خارجى خ وىذا ىو المعنى الغالب عمى النقد. 
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 خ وىى:ويشير أندريو الالند فى قاموسو الفمسفى إلى ثالثة معاف لمنقد
عمييا حكًما تقويمًيا"خ تقديرًياخ كالنقد الفنى فحص مبدأ أو ظاىرة لمحكـ عميو أو " - أ

 بوصفو "فحًصا حًرا وعمنًيا".خ والمنطقىخ أو كما حدده كانط 
ما عمى "حيف  - ب يحصر ىذا المعنى بالحكـ المناقض". يطمؽ النقد إما عمى اعتراضخ وا 

ما عمى دراسة إجمالية ترمى إلى دحض أو إدانة  استقباح يدور حوؿ نقطة خاصةخ وا 
 عمؿ ما".

تشير إلى الصفة  نقدى خ أى "ما يشكؿ أزمة أو ما يتعمؽ بأزمة  أو  فى الكبلـ عمى  - ت
 ر مستقر عمى األقؿ  أو  ال يمكف االستقرار فيو".وضع مادى أو فكرى خطيرخ أو  ي

 

 مجاالت نقدية:
وألف النقد منيج فى التفكيرخ كاف مف الطبيعى أف تتعدد مجاالت الفكر والثقافة التى يجد  

 فييا ىذا النقد مجااًل تطبيقًيا متسًعاخ لعؿ أشيرىا ذيوًعا ثقافًياخ النقد األدبى..
ثة منذ قروف فى إرساء دعائـ نقد لؤلعماؿ األدبيةخ وفًقا جيوًدا حثي مجاؿ األدب قد عرؼو 

لقواعد وأصوؿ تنبع مف المجاؿ األدبى نفسوخ مف حيث المغة والتعبير والخياؿ والتناسؽخ فضبًل 
عف أخرى يتـ االتفاؽ عمييا بيف مف عرفوا بنقاد األدبخ ومعظميا مما يصب فى العمؿ 

 ؿ الفف...إلخ.األدبى..وىكذا األمر فى قطاعات أخرىخ مث
لكف التوجو العاـ نحو المجتمعخ دفع عدًدا  ير قميؿ مف النقاد واألدباء وأىؿ الفف إلى أف  

يستنبطوا قواعد ومعايير تتصؿ بما يكوف لمعمؿ مف انعكاسات عميو ىو نفسوخ ودوره ىو فى 
رآة الحياة الحركة المجتمعيةخ ولعمنا نذكر مقولة الدكتور طو حسيفخ المتصمة بأف األدب ىو م

االجتماعية. ونذكر أيًضا كيؼ أف المجتمعات التى تبنت االتجاه االشتراكى عامة والماركسى 
خاصةخ قد رفعت مبدأ  االلتزاـ خ منصرفة بوخ ال إلى القواعد المستنبطة مف العمؿ نفسوخ بقدر 

ومة ضد مف يكوف لو مف دور فى تعرية ما فى المجتمع مف صور ظمـ وفسادخ وفتح آفاؽ المقا
ىذا وذاؾخ وكشؼ آفاؽ مستقبمية تبعث األمؿ والرجاء. وىذا كمو مما يتسؽ ويتنا ـ مع االتجاه 

 الذى ىو موضوعنا عف االتجاه النقدى فى التربية.
فى المجاؿ األدبىخ الذى يقصد بو التوسع   ومف ىنا فقد برز ما يسمى بػ  النقد الثقافى 

خ حيث لـ يعد األدب بالمفيوـ التقميدى ىو السائد  الًبا فى فى مجاالت االىتماـ والتحميؿ لؤلنساؽ
نما  ًدا فى بعض الدراسات المعاصرة جزًءا مف كؿ أكبر  مجاؿ الدراسة التحميمية والنقديةخ وا 
وأوسع وأشمؿخ حتى سمى ىذا الكؿ  الدراسات الثقافية خ بما تعنيو الثقافة التى قد توجز بأنيا 

نجازاتو بتخطيطات ذكيةخ مكوف معرفى شمولى يرصد حرا ؾ اإلنساف وفاعميتو فى إبداعاتو وا 
خ ومواقؼ فكريةخ ونوازع شعورية متنوعة ومعقدةخ تصدر عنيا وتقاس بيا جميع ةودوافع عقمي
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نجازاتوخ مادية كانت أـ معنوية  : 2007)عبد القادر الرباعى، اىتمامات اإلنساف وعبلقاتو وا 
203.) 

ىى دائرة نشاط اإلنساف المتحققة عمى األرض فعبًل مستقًراخ  –بكممة موجزة–والثقافة ىنا  
والراسخة فيمف يدب فوقيا مف البشر أثًرا باقًياخ أو ىى بمعنى آخر كؿ طريقة لمحياة يعيشيا 
الناس. أما الدراسات الثقافية فيى التى تشكميا أسئمة ما بعد االمبريالية حوؿ القير االستعمارىخ 

قاومة تمؾ الممارساتخ وىى كذلؾ تتشكؿ مف دراسة النوع  الجنس  مف والوسائؿ التكتيكية لم
خبلؿ العبلقة الخفية بيف الرجؿ والمرأةخ ومف الدراسات النفسية واالجتماعيةخ حسب الفمسفة 
الماركسيةخ وتتشكؿ أيًضا مف اإلجراءات األنثروبولوجيةخ ومف تطبيقات النقد األدبى والجمالىخ 

ت الثقافية ىى تجمع أطياؼ مختمفة تشبو فى تجمعيا ألواف قوس قزح وباختصارخ فاف الدراسا
 .فى األدب() المتنوعةخ وىذه األطياؼ المختمفة ىى ما تضمو النظرية النقدية المعاصرة

وحسب نقادخ مثؿ  إدروارد سعيد خ و يرهخ فاف الدراسات الثقافية سواء فى نظاميا   
يوية فى محيط األسئمة العامةخ والتى مف النادر أف الداخمىخ أـ فى قواعدىا النظريةخ تبقى ح

تتوحد فى برنامج واحد يضـخ عمى نحو جيدخ كؿ اىتماماتيا وأنظمتيا. والكـ اليائؿ مف الكتابة 
والفكر الذى يضـخ فى الوقت الحاضرخ الدراسات الثقافية والدراسات األدبيةخ إنما يمزج مفردات 

لنظريات السياسية الحالية والتحميبلت النفسية والفمسفية متعددة مف الماركسية التقميديةخ وا
 (.202)عبد القادر الرباعى: والسميائيةخ والبيولوجيةخ ولغة الخياؿ العممى

خ وعمة الحديث ىى التحريؼكما يفيد النقد: التعميؿخ أى إظيار ما فى الحديث مف عمةخ  
لتى تدقؽ وتعمؿ وتفحص مف  ير تحيزخ والناقد فى ىذه الحالة ىو المعمؿخ والروح النقدية ىى ا

 (.11)الزواوى بغورة: أى الفحص أو التشخيص 
وذكر كارؿ بوبر أنو يمكف تمييز نوعيف مف النقد: أحدىما ذو اىتمامات جمالية وأدبيةخ  

وآخر ذو اىتمامات عقميةخ فأما األوؿ فيقود مف األسطورة إلى الشعرخ وأما الثانى فيقود مف 
خ يقيـ جماؿ المغةخ وطاقة اإلبداع عمـ أو إلى العالـ الطبيعىخ إذا أردنا الدقة. األمؿاألسطورة إلى ال

وتألؽ الصورة وحيويتياخ والتوتر الدرامى والقدرة عمى اإلقناع يؤدياف إلى الشعرخ وال سيما الممحمة 
لى  اف النقد الشعريةخ ومعيا الموسيقى الكبلسيكية. ومف ناحية أخرى فالصورة والشعر الدرامىخ وا 

العقمى يسأؿ ما إذا كاف الخطاب األسطورى صحيًحاخ وما إذا كاف العالـ حًقا قد تطور بالطريقة 
خ أو بالطريقة التى يقوؿ بيا سفر )ىزيود(المدعاةخ أو إذا كاف قد خمؽ بالطريقة التى يخبرنا بيا 

نا بيئًياخ وتتحوؿ التكويف..تحت ضغط مثؿ ىذه األسئمةخ تصبح األسطورة كوزمولوجياخ عمـ عالم
 (.300: 2007)زكريا منشاوى، إلى عمؿ طبيعى 

ذا كاف أشيع صور النقد بيف الناسخ ىو كؿ مف النقد األدبىخ والنقد الفنىخ فقد فرؽ   وا 
خ فى ىذيف المجالينبيف ثبلثة رجاؿ قد يختمط األمر فى شأنيـ (0: 3900محمود،  )زكى نجيب
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ؿ اختبلًطا شدًيدا عند القراء. أما ىؤالء الرجاؿ الثبلثة فيـ: عند كثيريفخ بؿ لعمو قد اختمط بالفع
كاتب التعميؽ األدبى عمى كتاب كالتعميقات التى تنشر فى الصحؼ عادةخ والناقدخ والفيمسوؼ 

. فأما أوليـ فميمتو أف يقدـ كتاًبا لمقراءخ تقديًما يظير حسناتو )فى عمـ الجماؿ(االستاطيقى 
اه  وىو  ير ممـز فى ىذا التقديـ أف يبرر مبدأه النظرى فى النقدخ ألف وسيئاتوخ وشيًئا عف محتو 

ميدانو جزئية واحدةخ ىى الكتاب المعيف الذى يعرضوخ وأما الناقد فصاحب وجية نظرية ينظر 
منياخ ال إلى كتاب واحد بعينوخ بؿ إلى كؿ كتاب آخر يعرض لوخ فبعد أف يتعدد النظر إلى 

مف قصائد الشعراءخ أو قصص األدباء ومسرحياتيـخ تتكوف لديو القاعدة "جزئيات" كثيرةخ إلى عدد 
النظرية العامة التى يختارىا أساًسا لمنظرخ فاذا كانت األولوية عند المعمؽ األدبى لمجزئية المفردةخ 

ىو لمنظرية العامة. ثـ يأتى بعد ذلؾ مستوى أعمى فى درجات التعميـخ  خفاألولوية عند الناقد
التى كاف  ،ميا عمى القواعد العامة نفسيااخ قييصعد إليو صاحب الفمسفة الجماليةذى المستوى ال

النقاد قد وصموا إلييا فى مختمؼ الفنوف. وىكذا يتجو السير خبلؿ المراحؿ الثبلثخ مف الجزئية 
 إلى القاعدة إلى المبدأ الفمسفى العاـ.

وف عميو                الفمسفىخ وىو ما يطمق وبيف النقدوىناؾ مف يجمع بيف النقد األدبى والثقافىخ  
حيث يسمى  (،93: 3900)محمود أميف العالـ، خ ىو ما كاف يمثمو )النقد اإليديولوجى(

 أصحاب ىذا االتجاه  النقدية الجدلية خ تأثًرا بالفمسفة الماركسية عامة.
تأثًرا –لتفاعمية وجوىر الدراسة النقدية الجدلية ىو تأكيدىا عمى العبلقة الموضوعية ا  
بيف الواقع االجتماعى الطبقىخ وبيف اإلبداع األدبىخ سواء مف حيث مضموف األدبخ أو  -وتأثيًرا

–مف حيث شكمو الفنىخ ثـ حرصيا عمى محاولة كشؼ الُبنى وآليات ىذه العبلقة المضمونة 
عامة. حًقا إنيا تقوؿ التشكيمية فى تجمياتيا وسياقاتيا المختمفة الذاتية واالجتماعية والتاريخية 

بأولوية المضموف عمى التشكيؿخ إال أنيا ال تغفؿ عف األثر الفعاؿ لمتشكيؿ فى تحديد معالـ 
 المضموفخ وال تغفؿ عما بينيما مف عبلقة عضوية حميمة.

ذا كانت ىذه ىى النظرية العامة فى تقدير "العالـ" ليذه المدرسة النقديةخ فانيا قد تختمؼ   وا 
التطبيقيةخ مف حيث مدى إدراؾ واكتشاؼ ىذه العبلقة الجدلية بيف مقومات العمؿ  فى الممارسة

األدبى وعناصره ودالالتو. وليذا تراوحت الممارسة النقدية ليذه المدرسة فى أ مب األحياف بيف 
 نظرة آلية جامدة ليذه العبلقةخ تجعؿ األدب انعكاًسا مباشًرا خ واستنساًخا حرفًيا لمواقع االجتماعى
المحددخ أو نظرة إنسانية عامة تجعؿ منو تعبيًرا فضفاًضا دوف داللة اجتماعية محددةخ أو نظرة 
إيديولوجية خالصةخ تجعؿ منو مجرد نص داللىخ بصرؼ النظر عف قيمتو التشكيمية الفنيةخ أو 

صية تمتمؾ النظرة الجدلية الصحيحة لمعبلقة بيف أدبية األدب وواقعية الواقع بتأكيدىا عمى خصو 
واستقبللية التعبير األدبىخ دوف أف تنفى معموليتو أو انعكاسو اإلبداعى  ير المواتى لواقع الخبرات 
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االجتماعية مف ناحيةخ ودوف أف تنفى مف ناحية أخرى فاعميتو المؤثرة فى ىذا الواقعخ –الذاتية 
 ذه الفاعمية.ودوف أف تغفؿ مف ناحية ثالثة قيمتو الفنية فى ارتباطو بيذه المعموليةخ وى

والحؽ أف النقد ىو أساس التقدـ العممى والتقنى واالجتماعى واالقتصادى والسياسىخ إذ إنو     
 الخطوة األولى لمعقؿ إزاء رفض ش  ما بيدؼ تعديمو أو إلغائو. عد  يُ 
 

 النقد الفمسفى:
تندة إلى والنقد تقميد فمسفى ومنطقى قديـخ فمعظـ النظريات الفمسفية والمنطقية جاءت مس 

نظريات نقديةخ فالناقد ىو الشخص الماىر فى تكويف األحكاـ عف ش  ماخ وخصوًصا فى 
األعماؿ الفكريةخ وكذلؾ يمكف أف ينسحب عمى كافة األعماؿ والنشاط اإلنسانىخ بؿ ىو عامؿ 
التقدـ األساسىخ وىو أساس محاوالت أرسطوخ ومف قبمو أفبلطوفخ وكذلؾ كاف لمنقد أىمية خاصة 

 (. 2007:307)زكريا منشاوى، بعض فبلسفة اإلسبلـ مثؿ الفارابىخ وابف تيميةخ وابف رشد  لدى
أما فى العصور الحديثةخ فاف المحاوالت النقدية لدى كؿ مف فرنسيس بيكوفخ وديكارتخ  

خ وكانطخ وفيتجنشتايفخ ورسؿخ أسيمت ببل شؾ فى ظيور نظريات جديدةخ  واليبنتزخ وىيـو
خرىخ وبخاصة فى مجاؿ المنطؽخ والمنطؽ الرياضى خير شاىد عمى ذلؾ. واستبعاد نظريات أ

وكذلؾ فى مجاؿ المنيجية البحثيةخ وفى فمسفة العموـخ نبلحظ أف كؿ تقدـ معرفى ومنيجىخ قد 
يأتى بصفة أساسية عف طريؽ النقد. كما أصبح النقد اآلف سائًداخ إذ إف كؿ تعديؿخ وكؿ تطوير 

د الموضوعى الذى يتغمب عمى صعوبات كانت موجودة وتحقيؽ المزيد وتقدـ وازدىار يتطمب النق
مف األىداؼ المرجوةخ وعف أثر النقد فى بناء المعرفة العمميةخ ذلؾ أف كثيًرا مف العمماء واليواة 

 يعتقدوف أف العمـو الطبيعية ليست سوى تجميع لموقائعخ ربما لكى تستخدـ فى الصناعة.
مف النقد: واحد ذو اىتمامات جمالية وأدبيةخ وآخر ذو وقد ميز  بوبر  بيف نوعيف  

اىتمامات عقميةخ فأما األولفيقود مف األسطورة إلى الشعرخ وأما الثانى فيقود مف األسطورة إلى 
العمـ أو إلى العالـ الطبيعى إذا أردنا الدقة. األمؿ يقيـ جماؿ المغةخ وطاقة اإلبداعخ وتألؽ الصور 

امى والقدرة عمى اإلقناع يؤدياف إلى الشعرخ وال سيما الممحمة والشعر وحيويتياخ والتوتر الدر 
لى األ نية الشعرية ومعيا الموسيقى الكبلسيكية. ومف ناحية أخرىخ فاف النقد العقمى  الدرامىخ وا 
يسأؿ ما إذا كاف الخطاب األسطورى صحيًحاخ وما إذا كاف العالـ حًقا قد تطور بالطريقة المدعاةخ 

 قد خمؽ بالطريقة التى يخبرنا بيا ىزيودخ أو الطريقة التى يقوؿ بيا سفر التكويف. أو إذا كاف
وربما ال يتيسر لنا بياف ما نقصده بالنقد الفمسفىخ إذا ما عمدنا إلى تحديد ما نعنيو  

بالفمسفة ىناخ فينبغى االعتراؼ بأنيا ليست تخصًصا ال يقربو إال مف أوتى مناىجو وأدواتوخ كما 
ست عمًما بيف عمـو يختص كؿ منيا بموضوع معيفخ أو ظواىر بعينياخ فالفمسفة نظرة أنيا لي

كميةخ وموقؼ شامؿخ واتجاه عاـخ وبالتالى فالخطاب الفمسفى ال يصدر بالضرورة عف متخصصيف 
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بقدر ما يأخذ صاحبو بالتجريد والعمومية والشموؿ. وقد يتأسس أو ينطمؽ مف تخصصات معينةخ 
ا طبيعية أو أو طابعو العاـخ إذا ما كاف عمومبصبغة التخصص األصمى  فحينئذ قد يتشرب

اجتماعية أو تاريًخا أو أدًبا. وميما يكف مف أمر التخصص األصمىخ فبل ُبدَّ أف يتميز الخطاب 
الفمسفى بالنَِّسقّية التى تضـ اآلراء والمواقؼ المتناثرة والمتباعدة إلى محور واحد يجعميا منسقةخ ال 

 (.27: 3900)صالح قنصوة، فييا أو تعارض   اضطراب
فمـ يعد الخطاب الفمسفى اليوـخ كما كاف قديًماخ وعاء يضـ جميع العموـ الطبيعية  

واإلنسانية التى لـ ُيْبؽ التخصص فيو شيًئاخ أو حزمة مف المعارؼ التى ما لبث أف انفرط عقدىا 
 إلى تخصصات محددة.

شيئا فى كؿ موضوعات المعرفةخ فانيا تقؼ عند فاذا كاف فى وسع العموـ أف تقوؿ  
تخصصاتياخ ال تعدوىاخ وال ُبدَّ أف تبرز الحاجة إلى مف يضـ شتات ىذه الموضوعات جميًعا إلى 
وحدة أو موضوع واحدخ يتخطى بو تفصيبلت عناصرىاخ ويعقد الصبلت بينياخ ويسد فجواتياخ 

نساف بكؿ فاعمياتوخ ال يصمح أف يكوف موضوًعا فالعمـخ أو الوجودخ أو الحياةخ بكؿ جوانبياخ واإل
خ وستظؿ لمفمسفة ميمتيا الخاصة وأسموبيا المتميز فى تناوليا لكؿ  لعمـ واحد مف العمـو
الموضوعاتخ فيى إذف موقؼ مف العالـ والعصر والمجتمع. موقؼ يستوعب جوانب اإلنساف 

مضموًنا لمفمسفةخ بشرط أف كافةخ وكؿ مشكمة أو موضوع أو قضيةخ يمكف أف تكوف مادة أو 
تدرس جميًعا فى شمولياخ وعمى أساس مف نسؽ متكامؿ فى ضوء سائر التجارب والمطالب 

 اإلنسانية.
فميمتيا ىى استيعاب أو استرداد ما ىو عميؽ واقعى مباشرخ ولكف مف طريؽ ما ىو  

اض ذىبىخ أو مجرد كمى شامؿ. وىناؾ مف الفمسفات ما تبرر واقعيا الراىفخ أو تتحسر عمى م
تثور عمى ىذا وذاؾ ابتغاء بناء مستقبؿ جديد. وىى فى ىذه المواقؼ المتباينةخ تسعى إلى أف 

 (.20)صالح قنصوة: تجعؿ الناس عمى وعى بالتزاماتيـ األساسية وآثارىا المترتبة عمييا 
 

 الخبرة التاريخية لمنقد:
د رسخت فكرة لدى كثيريف أف يبدو أف سيطرة الحضارة الغربية منذ قروف عمى ثقافتنا ق 

النقد ىو نبت ىذه الحضارة وحدىاخ وأنيا ىى التى ابتدعتوخ فى حيف أف الحضارات األخرى لـ 
تعرؼ إال اإليماف والتسميـخ ثـ تبرير ىذه المعطيات المسبقة بالعقؿ. فمـ ينشأ عمـ النقد التاريخى 

ال بفضمياخ ولـ تتأسس عمـو النقد كمياخ لمكتب المقدسة إال فيياخ ولـ يظير نقد الموروث القديـ إ
نقد العقائدخ ونقد اإليديولوجياتخ ونقد المذاىبخ ونقد النصوص األدبية ونقد المجتمع ونقد النقد إال 

قد تحرر العقؿ لرؤية النقدية لمعالـخ وبفضؿ النداخميا. فييا نشأ المنيج النقدىخ والفمسفة النقديةخ وا



04 
 

كار المسبقةخ حتى ولو انتيى إلى الشؾ والنسبية والبلأدرية والعدميةخ مف القطعية والمذىبية واألف
 (.0: 2007)حسف حنفى، والذىف المقتوح خير مف الذىف المغمؽ 

والحقيقة أف النقد تيار يظير فى كؿ الحضاراتخ وليس وقًفا عمى الحضارة الغربية  
اًل فى الديف والعقائد والسحر وحدىاخ وال توجد حضارة تخمو مف النقدخ حتى أشد الحضارات إيغا

والخرافة والقطعية والمذىبيةخ ذلؾ أف النقد مرتبط بحياة الفكرخ وعبلقتو بالمجتمعخ وتغيير الواقع 
إلى ما ىو أفضؿخ فالفكر بطبيعتو فكر حرخ حتى فى أشد الظروؼ االجتماعية والسياسية قيًرا 

قبؿ أف يستميـخ ويتشكؾ قبؿ أف يحكـخ وتسمًطا. والعقؿ بطبيعتو يسأؿ قبؿ أف يجيبخ ويتساءؿ 
فالنقد ىو مفتاح تقدـ الفكر والمجتمعخ وشرط حركة التاريخخ يحمؿ لواء المعارضةخ والتشكؾ فى 
الوضع القائـ فى المعرفة والسموؾ مف أجؿ تصور ورؤية أكثر دقة وأكثر اقتراًبا مف الطبيعة 

 وظواىرىاخ وربما عمميا.
يمكف أف نرجع باالتجاه النقدى إلى سقراط فى الفمسفة اليونانية  وبالنسبة لمحضارة الغربيةخ 

القديمةخ فقد كاف منيجو فى التيكـ منيًجا نقدًيا أصيبًلخ والذى يعبر عف فكرة الحوارخ ميما 
اختمفت معانيو. ولقد حيرتو عبارة كاىنة أثينا التى تقوؿ: ليس ىناؾ أحكـ مف سقراطخ فشعر بأنو 

معناىاخ فطاؼ يسأؿ الناس الذيف كانوا يشتيروف بالحكمةخ فشعر أنو أحكـ ينبغى عميو أف يعرؼ 
منيـخ ألنو ال يدعى أنو يعرؼ ما ال يعرفوخ ومف ىنا فقد شعر أف فحصو لؤلفراد ىو رسالة مف 

: 2007)وداد أبو النجا، السماءخ كما كاف يميمو أيًضا صوت إليى يحذره مف األفعاؿ الخاطئة 
11.) 

فمسفة سقراط ىى حياتوخ فاتسمت "بالنزعة النقدية"خ فيو الرجؿ الذى  ومف ىنا أصبحت 
جرؤ عمى السؤاؿخ فقد ظؿ ناقدا ال يخشى السؤاؿخ وال يخاؼ البحثخ يخضع لمقانوفخ ولكنو يفكر 
فى مدى صحتو. ال يسير فى ركب الجماىيرخ وال يتممقيا مستقبًل برأيو فى زمف كاف الناس فيو 

 ف بوخ ويقدسوف التقاليدخ ودفع بحياتو فى سبيؿ دفاعو عف حرية الفكر.يعظموف القديـ ويتمسكو 
ولقد تعددت المصادر عف سقراطخواختمفت بشأنو اآلراء لتسفر فى النياية عف صورة  

لشخصية تستدعى النظر والدراسةخ خاصة ذلؾ الجانب النقدى الذى لـ ينؿ حظو مف االىتماـخ 
بية لسقراط يمكف استخراجيا عمى ضوء االنتقادات التى كاف ىذا فضبًل عما نستشعره مف آراء إيجا

يوجييا إلى عامة األثينييف ليحثيـ عمى فحص أنفسيـ وفحص مجتمعو ومدينتوخ حيث كاف 
 (.17)وداد أبو النجا: سقراطخ كما صوره أفبلطوف معنًيا بالبحث عف الحقيقة والماىيات 

باعتباره القدرة عمى كشؼ التناقضات  وباستقراء مجمؿ جيود سقراط نجده يتمثؿ النقد  
وتجاوزىاخ  وبفضؿ قدرة العقؿ عمى النقد وتجاوز المنقودخ تكوف القدرة عمى إعادة ترتيب الواقع 
وتشكيمو فى شكؿ جديد فيكوف بذلؾ إبداًعا  ايتو  اية الفمسفةخ وىى دفع الواقع إلى التطورخ عمى 

 النحو الذى يأممو الفيمسوؼ.
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دى عند سقراط يعتمد عمى المنيج الجدلى لتحديد معانى األلفاظ تحديًدا إف التحميؿ النق
جامًعاخ حيث وضع سقراط المبنة األولى فى بناء الدياليكتيؾ عندما حاوؿ أف يصؿ مف خبلؿ 
الحوار والمناقشة إلى مفيوـ ثابت ومحدد لمفضائؿ المختمفة يعتمد عمى التصورات العقمية فى 

 (.09أبو النجا: )وداد مجاؿ األخبلؽ فقط 
وكاف سقراط يبدأ باالعتراؼ بجيمو بالموضوع وبر بتو فى أف يعرؼ معناهخ وبعد أف يقدـ  

اخ يعترؼ سقراط برضاه التاـ عنو فى البدايةخ لكف سرعاف ما يثير حولو ليذه الكممة تعريفً 
رخ ثـ يبدى رأيو التساؤالت والشكوؾ التى يريد مف محاوره أف يحمميا ويترؾ لو زماـ الحديث والحوا
 فى عدـ كفاية التعريؼخ ليعود المحاور إلى تعريؼ جديدخ أو يعود لمتعريؼ األوؿ.

وييدؼ سقراط فى ذلؾ إلى الوصوؿ مع المحاور إلى تعريؼ كمى حقيقى لمكممة أو  
المفيوـخ وذلؾ عف طريؽ التحميؿ النقدى لكؿ جوانبوخ وىو ييدؼ بذلؾ إلى استجبلء جميع جوانب 

 التى ما ىى سوى فكرة تتضح بالتحميؿ النقدى لكافة التفسيرات المختمفة ليا. الحقيقة
نما يتناوؿ التفسيرات   والجدؿ أو التحميؿ النقدى ىنا ال يتناوؿ األشياء أو الوقائعخ وا 

المختمفة ليا أو العبارات التى تقاؿ عنياخ ومواجية ىذه التفسيرات أو األقواؿ ببعضيا يؤدى إلى 
 اقضات التى يمكف أف تنطوى عمييا الفكرةخ وىذا الكشؼ ىو جوىر المنيج الجدلى.اكتشاؼ التن

وشاع النقد االجتماعى فى الحضارة اإلسبلميةخ مغمًفا منذ بداية الوحى بنقد تجارب األمـ  
السابقةخ وأوضاع النفاؽ والغنى والقعود فى األمةخ واستمر فى األدبخ وفى الفمسفةخ كما حدث 

ففى كتابات الجاحظ وبخاصة رسائمو صورة لممجتمع اإلسبلمى وأوضاعو السياسية عند اليونافخ 
فى القرف الثالث اليجرى. وفى كتابات أبى حياف التوحيدى أيًضا نقد األوضاع الثقافية وأحواؿ 
المثقفيف واألدباء وما ينتاب الناس مف أىواء وأطماع. وفى رسائؿ إخواف الصفا نقد شديد ألحواؿ 

ف طريؽ الرمز والقصة والحكاية والمثؿخ وتأويؿ الكتب المقدسةخ وكؿ األشكاؿ األدبية المجتمع ع
الممكنةخ مثؿ  رسالة الحيواف خ عندما اشتكى الحيواف مف ظمـ بنى اإلنساف. وكاف الشعرخ مثؿ 
شعر المتنبىخ وأبى العبلء منبًرا لمنقد االجتماعى الفمسفىخ مف خبلؿ وصؼ التجارب الشعريةخ 

 (.35: 2007)حسف حنفى، ؿ النقد االجتماعى إلى تجارب إنسانية عامة  وتحوي
 ويكشؼ الفقو أيًضا طبيعة العبلقات االجتماعية السائدة فى كؿ عصر. 
ويكشؼ عمـ الكبلـخ سواء باعتباره عمًما لمعقائد أو تاريًخا لمفرؽخ عف الصراعات السياسية  

والعمؿ لتكفير المخالفيف أو تبرئة الحكاـ أو طمب  فى المجتمعخ فى ما سمى باإلمامةخ ثـ اإليماف
 الطاعة لمحكاـ أو الحث عمى الثورة ضدىـ.

بؿ إف التصوؼ كموخ وكذلؾ المدف الفاضمة عند الفبلسفة كانت رد فعؿ عمى ما فى  
المجتمع مف أوضاع اجتماعية وتكالب الناس عمى الدنياخ الثروة والسمطةخ وتحوؿ اإلصبلح الدينى 

مف نقد مبطف داخؿ أنساؽ العموـ إلى نقد اجتماعى سياسى صريح لؤلوضاع االجتماعية الحديث 



06 
 

والسياسية لؤلمة اإلسبلمية فى العصر الحديثخ االستعمار فى الخارجخ والقير فى الداخؿخ 
 )طبائع االستبداد ومصارع االستعباد(.والمباالة الناس وفتورىـخ كما تحدث الكواكبى فى 

ف التاريخ قد كتب بطريقة الحولياتخ رصد أحداث كؿ عاـ أو الطبقاتخ وعمى الر ـ مف أ 
لمعمماء والفقياء والمتكمميف والصوفيةخ إال أف ىذا المسار كاف يقوـ عمى نقد مبطف قائـ عمى 
االنييار العاـ فى التاريخخ مف األفضؿ إلى المفضوؿخ لذلؾ سمى فى المغرب  عمـ النوازؿ خ أى 

 ف أحداث ومشاكؿ وأزمات ومصائب.ما يقع فى المجتمع م
ومف المصادفات التى ليا داللتيا الفكريةخ أف الحضيف األساسى لمتربية النقدية فى  

العصر الحديثخ إذ ينشأ فى ألمانياخ نجد أف الفكر األلمانىخ قبؿ ظيور المدرسةخ قد شيد 
يؿ لمف يكتب عف ىذا عمبلقيف ألمانييف أيًضا رّسًخا لمفمسفة النقديةخ بحيث أصبح مف المستح

 االتجاه أف يغفؿ اإلشارةخ ولو بايجازخ إلى ىذيف العمبلقيف.
أوؿ العمبلقيفخ ىو بغير منازع إيمانويؿ كانطخ حيث نممس مدى الصدؽ فى التحميؿ فى  

لكتابو عف كانطخ الذى ربط عنواف  (32: 3901)زكريا إبراىيـ، تمؾ المقدمة التى كتبيا الدكتور 
تعبيًرا عف تمؾ العروة الوثقى بيف كانط وىذه الفمسفةخ وسنده فى ىذا  الفمسفةالنقدية()أو الكتاب بػ 

أننا لو تفحصنا الكثير مف الكشوؼ التى استطاع عباقرة اإلنسانية أف يحققوىا فى مضمار العمـ 
 والفمسفة والففخ لرأينا ما فى ىذه الكشوؼ مف بساطة أو بداىة أو وضوحخ وليالنا فى الوقت نفسو
أف تكوف البشرية قد انتظرت كؿ ىذا األمد الطويؿخ لكى تيتدى إلى أمثاؿ ىذه الحقائؽ البسيطةخ 

ا مف أمثاؿ ىذه الكشوؼخ فاننا لنعجب كيؼ انقضى البينةخ الواضحة. وربما كاف نقد العقؿ واحدً 
محؾ عمى البشرية العديد مف القروفخ قبؿ أف يخطر عمى باؿ أحد فبلسفتيا أف يضع العقؿ تحت 

االختبارخ أو أف ينادى بضرورة امتحاف قدرة العقؿ عمى المعرفةخ قبؿ استخدامو كأداة لموصوؿ 
إلى أية حقيقة مف الحقائؽ! وىذا ىو العمؿ الذى قاـ بو كانطخ حينما دعا إلى فحص العقؿ 

يقيةخ البشرىخ قبؿ االلتجاء إليو مف أجؿ البرىنة عمى الكثير مف الحقائؽ البلىوتيةخ والميتافيز 
 والغيبية.
ذا صح القوؿ بأف الفمسفة ليست إثباًتا وال نفًياخ بؿ ىى تساؤؿ واستفياـخ فربما كاف فى   وا 

وسعنا أف نقوؿ إف النقد الكانطى ىو الفمسفة بعينياخ ما دامت ميمة النقد إنما تنحصر أواًل 
الشكية مف جية  ابية()االرتياإليقانيةخ مف جيةخ و )االعتقادية(وبالذات فى بياف تيافت كؿ مف 

 أخرىخ مف أجؿ االتجاه نحو مساءلة العقؿ عف حدوده ومدى قدراتو.
ولو أمعنا النظر إلى الوظيفة النقديةخ لتبيف لنا بكؿ وضوح أف لمنقد ميمة مزدوجة: فيو 
يريد مف ناحية أف يبرر العمـ الذى استيدؼ لخطر جسيـ مف جانب الفمسفة التجريبية نفسياخ ثـ 

مف ناحية أخرى أف ينقذ الميتافيزيقا مف الميتافيزيقييف أنفسيـ. وقد رأى كانط أنو ىييات ىو يريد 
لمفمسفة النقدية أف تحقؽ ىذه الميمة المزدوجةخ الميـ إال إذا نجحت فى التخمص مف ذلؾ الخطأ 
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فى  خ أال وىو القوؿ بأف)الدوجماطيقييف(المزدوج الذى وقع فيو كؿ مف التجريبييف واالعتقادييف 
وسع بعض ميارات الذىف وقدراتو أف تدرؾ الواقع فى ذاتوخ ثـ اإليماف بأف األشياء تتمثؿ أمامنا 
بوصفيا موضوعات قابمة لممعرفةخ وكأف المعرفة وليدة فعؿ األشياء فى الذىفخ ومف ىنا فقد أراد 

خ فأعمف أف كانط أف يقمب األوضاع رأًسا عمى عقبخ وأف يحدث فى عالـ الفمسفة ثورة كوبرنيكية
المعرفة ىى وليدة فعؿ الذىف فى األشياء ال العكس. ومعنى ىذا أف الذىف ىو الذى يركب 
التجربةخ ال التجربة ىى التى تركب الذىفخ فميس موقفنا مف الطبيعة موقؼ التمميذ الذى يتمقى 

ى ما تعاليمو مف أستاذهخ بؿ ىو موقؼ المحقؽ أو القاضى الذى يضطر الشيود إلى اإلجابة عم
 (.30: 3901)زكريا إبراىيـ، يوجو إلييـ مف أسئمة 

ولكف ميمة الفمسفة النقدية ال تقتصر عمى شرح "دستور العقؿ البشرى"خ وتحديد معالـ   
المعرفة اإلنسانيةخ بؿ ىى تمتد أيًضا إلى تفسير التصورات األولية التى تسود كبل مف العمـ 

ئـ بينياخ وتكويف "نسؽ كمى" يتألؼ مف مجموعياخ ومعنى والعمؿخ وبياف الترابطخ أو التسمسؿ القا
ذا كانت الفمسفة  -فى نظر كانط–ىذا أف الفمسفة  ليست نظرية فحسبخ بؿ ىى أيًضا عممية. وا 

النظرية ىى التى تحدد  الذات خ نعنى أنيا تعيف طبيعتيا وتبيف قوانينياخ فاف الفمسفة العممية ىى 
 يا تنقميا مف مجاؿ الفكر إلى مجاؿ العمؿ.التى تحقؽ ىذه  الذات خ نعنى أن

بيف التحميمية والنقديةخ بحيث يمكف القوؿ أف  (79: 3971)زكى نجيب محمود، وربط   
كانط كانت لو جيود بارزة فى التحميؿ النقدىخ ولعؿ قارئ أعماؿ كانط ال ُبدَّ أف يبلحظ تكرار 

رز كتبوخ عبارة معناىا: إقامة البرىاف عمى كممة "النقد" فى كتبو. و"نقد العقؿ" التى عنوف بيا أب
قامة البرىاف ىنا تكوف بالكشؼ عف  صحة األحكاـ العامة الضرورية التى يصدرىا اإلنسافخ وا 
األسس والمبادئ األولية التى جعمت تمؾ األحكاـ ممكنة الصدورخ وبالتالى تكوف الطريقة النقدية 

طائفة مف األحكاـ  -أو فى مجاؿ الحياة اليوميةفى ميداف العمـ –ىى أف نختار مف أقواؿ الناس 
إف الحكـ الفبلنى  -مثبلً –التى ليس عمييا خبلؼخ ثـ نتعقبياخ راجعيف خطوة خطوةخ فنقوؿ 

يتضمف اعتراًفا بكذاخ وىذا االعتراؼ بدوره يتضمف كيتخ وىذا بدوره يتضمف كذاخ حتى نصؿ إلى 
أننى وجدت الكرة التى  -مثبل–اخترناىاخ فقولى  المبادئ التى تكمف وراء ىذه األحكاـ كميا التى

 ضاعت باألمسخ يتضمف اعتقاًدا عندى بأف الكرة بعينيا ظمت محتفظة بذاتيتياخ وىذا معناه قبوال
خ منى لمبدأ ثبات  العنصر  ودواموخ وقولى "إف سقوط الحجر عمى رأس التمميذ سبب موتو" 

منى لمبدأ السببية وقياموخ  ًطا سببيًّاخ وىذا معناه قبواليتضمف اعتراًفا منى بأف الحوادث ترتبط ارتبا
ف لـ يكف ممحوًظا فى خبرة الحواس..وىكذا.  وا 

مكاف المعرفة ال يعطى لمفمسفة    والحقيقة أف التفكير التراسندنتالى عند كانط فى شروط وا 
رفة التى مف خبلليا دوًرا واحًداخ بؿ دوريف متميزيف: األوؿ باعتبارىا محكمة العقؿخ أى الذات العا

نفيـ العالـخ ونفيـ أنفسنا بشكؿ عقبلنىخ وبناء عمى ىذا الدور يتحدد دورىا الثانىخ وىو أنيا ال 
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تستطيع أف تحكـ عمى نتائج العموـ األخرى فقطخ بؿ تقوـ بتنظيميا أيًضا وتحديد المكاف الصحيح 
 (.13: 2007 )عطيات أبو السعود،لكؿ منيا ومجاؿ مصداقيتيا ومنيجيا السميـ 

وترتب عمى ىذا الدور الذى نسبو كانط لمفبلسفة ثبلثة مفاىيـ رئيسيةخ وىى مفيـو العقؿ   
)أو المعرفة مف خالؿ تصورات ومفاىيـ العاـخ والذات المستقمةخ ومفيوـ المعرفة التصورية 

 -التأويؿ وبخاصة ىيجؿ وأصحاب النزعة البراجماتية وفمسفة–مما دفع الفبلسفة بعد كانط  عقمية(
إلى انتقاد فكرتو عف العقؿ بتقويض زعمو باكتشاؼ بناءات عقمية عامة وضرورية لمشروط التى 
تجعؿ التجربة ممكنة. أضؼ إلى ىذا أف تطور العموـ االجتماعية والتاريخية جعؿ ىذه المزاعـ 

فعؿخ كما تربطو نسبية وليست مطمقةخ وأظير الروابط التجريبية المعقدة التى تربط العقؿ بالمغة وال
 بنسيج االتصاالت اليومية داخؿ أشكاؿ الحياة المتنوعة ثقافًيا وتاريخًيا.

وربما يتجمى النقد عند ىيجؿ حقًّا فيما يسميو "بالمشروع النقدى" فى كتابو الضخـ  
خ ويقصد بو نقده لئلبستمولوجيا التقميدية عمى نحو ما عرضتيا المذاىب )ظاىريات الروح(

 بلثة الكبرى فى الفمسفةخ وىى:المعرفية الث
 المذىب العقمىخ عمى نحو ما عبرت عنو فمسفة ديكارت. -ٔ
 المذىب التجريبىخ عمى نحو ما يتمثؿ فى فمسفة ديفيد ىيوـ. -ٕ
 وأخيرا محاولة الجمع بينيماخ وىى المحاولة التى قاـ بيا كانط. -ٖ
زؽ اإلبستمولوجى الذى لـ يجد ولقد أدى نقد ىيجؿ لئلبستمولوجيا التقمدية إلى ما يسمى بالمأ     

)ظاىريات التى عرضيا فى كتابو الضخـخ والبالغ الصعوبة  )الظاىريات(لو مخرًجا إال فى فكرة 
خ وىو أوؿ عمؿ رئيسى قدمو لمناسخ وكاف يستيدؼ منو أف يكوف ٜٚٓٔالذى ظير عاـ  الروح(

 (.301: 2007)إماـ عبد الفتاح إماـ، مقدمة لمذىبو الفمسفى كمو
و يبدأ فى مقدمة ىذا الكتاب بأف يعرض برنامج اإلبستمولوجيا بمعناىا التقميدىخ وىو وى 

المعنى الذى كاف قائًما مع بداية الفمسفة الحديثة عند لوؾ وىيوـ وديكارتخ وربما أضفنا فى 
خ و يرىماخ حيث قاؿ ىيجؿ أف مف الطبيعى أف نفترض أف عمى )آير(و )رسؿ(الفمسفة المعاصرة 

قبؿ أف تدرس موضوعيا الخاصخ أى قبؿ أف تعرؼ الواقع الفعمىخ أف تعرؼ المعرفة  الفمسفةخ
ذاتياخ ال سيما وأف ىناؾ ألواًنا متعددة مف المعرفة قد يكوف بعضيا أصمح مف بعضيا اآلخر لبموغ 
ال فسوؼ تكوف عرضة ألف ُتمسؾ بسحب الخطأخ بداًل مف أف تصؿ إلى سماء  الغاية المنشودةخ وا 

 !الحقيقة!
وىكذا يشير ىيجؿ إلى الطريؽ الكانطى الذى سوؼ ينقده بعد ذلؾخ ونعنى بو ارتداد  

المعرفة إلى نفسيا لكى تدرس إمكاناتيا وقدراتيا عمى المعرفة. ويمكف أف نقوؿ أنو يعرض ىنا 
برنامج اإلبستمولوجيا بالمعنى التقميدى الذى يتمخص فى الفكرة القائمة: قبؿ أف نحصؿ عمى 

عمينا أواًل أف نحدد ما الذى يمكف أف نعده معرفةخ وما الذى ال نعده كذلؾخ وأف عمينا أف المعرفة 
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ُنعيف الحدود التى ال تستطيع معرفتنا أف تتجاوزىاخ وأف اإلبستمولوجيا بيذا المعنى ضرورية 
 كمقدمة لمفمسفة.

شارتو الفكرة الكانطيةخ وىذا واضح مف إ –بصفة خاصة–ويبدو أنو كاف فى ذىف ىيجؿ  
يصؿ إلينا مف خبللو  "إلى فكرة المعرفة بوصفيا أداة نفيـ بواسطتيا الواقعخ أو بوصفيا "وسطا

 (.301: 2007)إماـ عبد الفتاح، ضوء الحقيقة"
وذىب ىيجؿ إلى أف ىذه األفكار تؤدى عمى نحو طبيعى إلى صورة خاصة مف المذىب  

أنيا ستغير ما  دَّ ية نشطة عمى الواقعخ فبلبُ الشكىخ فمو كانت المعرفة أداة نطبقيا بطريقة إيجاب
تنطبؽ عميوخ وبالتالى ال يمكف أف تعطينا األشياء عمى نحو ما ىى عميو فى ذاتيا حقًّاخ وقؿ مثؿ 
ذلؾ لو أننا قمنا أف المعرفة وسط ُيصفى وُينقى مف خبللو بطريقة ماخ فنحف فى ىذه الحالة لف 

حو ما ىى فى ذاتيا. وعمى الر ـ مف أف ىيجؿ ال يشير نستطيع أف نعرؼ الحقيقة الواقعة عمى ن
إلى كانطخ فمف المعروؼ أف ىذا الموف مف المذىب الشكى يحمؿ صبغة  )الظاىريات(بوضوح فى 

 كانطية:
فعند كانط أف المعرفة ال تكوف ممكنة إال بوصفيا تجربة تنظـ طبًقا لصور الزمافخ  

سيـ بوخ أى ما تفرضو عمى الواقعخ ومف ثـ فاننا ال والمكافخ والمقوالتخ وىذه العناصر ىى ما ت
 نستطيع أف نعرؼ األشياء إال مف خبلؿ الصور وليس األشياء فى ذاتيا.

والواقع أنو لو كاف عمينا أف نفحص الصور المختمفة المزعومة لنحدد ما ىى صورة  
معيار لممعرفة الحقةخ المعرفة األصميةخ وما ىى الصور الزائفةخ فاننا فى ىذه الحالة نحتاج إلى 

فاف ما ينقصنا فى ىذه المعرفة ىو المعيار أو المقياسخ وربما كانت أوضح صيا ة ليذا اإلشكاؿ 
 ىى تمؾ التى ذكرىا ىيجؿ فى موسوعة العمـو الفمسفية.

مايو مف عاـ  ٕٚمحاضرة فى الجمعية الفمسفية الفرنسية بتاريخ  )ميشيؿ فوكو(وقدـ  
ممة مف األفكار المتصمة بمفيوـ النقدخ نقد؟ النقد والتنوير"خ طرح فييا جال بعنواف أولى: "ما ٜٛٚٔ

ومنيا أف سؤاؿ النقد ما انفؾ يطرح عمى الفمسفةخ وأف ىناؾ ما يشبو الموقؼ النقدى فى الفكر 
الغربى منذ العصر الحديث. وبر ـ ما يتصؼ بو النقد مف تعدد وتنوع وتبايف فى المعنى 

عبلقة ما مع موضوع آخرخ وحقيقة أخرىخ وبالتالى فاف النقد ميما اختمفت  والوظيفةخ فانو يعنى
 (.19)الزواوى بغورة: معانيوخ فيو وسيمة أو أداة فمسفية أو عممية أو سياسية

وال يتردد ميشيؿ فوكو وفى وصؼ األدوار التى تقوـ بيا ىذه األداة بالدور الذى تقوـ بو  
ى أف النقد يؤدى بعض أدوار السمطةخ وأنو فى بعض الشرطة فى تطبيؽ القانوفخ وىذا يعن

األحياف يمثؿ سمطة مضادة تظير فى شكؿ رقابة. ويحتؿ النقد فى جميع األحواؿ موضع البلحؽ 
والتابع مقارنة بالمعرفة العممية والسياسية والفمسفية والدينية. وبر ـ دوره األداتى والسمطوى 

وقيمة أخبلقية أكبر مف عممية التقييـ واستبعاد األخطاءخ والرقابىخ فاف لمنقد فى نظر فوكو ميزة 
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أال وىى قيمة الفضيمةخ أو كما قاؿ : "بشكؿ ماخ فاننى أريد أف أتحدت عف الموقؼ النقدى بوصفو 
 خ والشجاعة فى قوؿ الحؽخ وبالشأف ethosفضيمة عامة"خ لماذا؟ ألنو يرتبط بما يسميو الُخُمؽ  

 العاـ.
ذا كانت ىناؾ طرؽ  يبدأ عديدة لكتابة تاريخ النقدخ فاف فوكو فضؿ مساًرا تاريخًيا  وا 

ف ىذه المرحمة طورت فكرة ضرورة أف يخضع الفرد لمحكـ بمرحمة العصور الوسطىخ حيث إ
الكنسىخ وأف يكوف لو موجًيا يقبؿ بو ويطيعوخ ألنو يقوده نحو الخبلصخ وال تتـ ىذه العبلقة 

يا عقيدة ومعرفة وتقنية أو فًناخ وىذه العبلقة الثبلثية بالخبلص إال مف خبلؿ الحقيقة بوصف
 بالحقيقة ىى التى تشير إلييا عبارة "توجيو الضمير".

ولكف الذى حدث منذ عصر النيضة ىو نوع مف االنفجار فى فنوف الحكـ الذى أسستو  
حكـ داخؿ الرىبنة المسيحيةخ وتـ ذلؾ مف قبيؿ اإلصبلح الدينىخ بحيث أدى إلى امتداد لفنوف ال

المجتمعخ وذلؾ مف خبلؿ التساؤؿ عف كيفية حكـ األطفاؿ والفقراء والبؤساء والعائمة والجنس 
والجسد والفكر والدولةخ وبرز إلى العمف سؤاؿ فى المجتمعات األوربية ميزىا عف  يرىا مف 

 المجتمعات األخرىخ أال وىو: كيؼ نحكـ أنفسنا؟
نما يطرح مسألة وال يعنى ىذا السؤاؿ فى نظر فوكو أن  نا ال نر ب إطبلًقا فى الحكـخ وا 

طرؽ وسبؿ وكيفيات الحكـخ أى : لماذا يتـ حكمنا بيذه الطريقة وليس بطريقة أخرى مغايرة؟ 
ضمف ىذه الحركة العامة حوؿ كيفية الحكـ ظير الموقؼ النقدى بوصفو شريًكا وخصًما لفنوف 

ىو "فف عدـ الحكـ بيذه الطريقة أو عدـ الحكـ  الحكـ فى الوقت نفسو؟ وعميوخ فاف الموقؼ النقدى
إلى حد ماخ أو الحكـ الذى ال نكوف فيو محكوميف كثيًراخ أو: فف أال ُنحكـ إلى درجة كبيرة  

 (.70")الزواوى بغيرة: 
وال شؾ فى أف ىذا التحديد عاـ و امضخ ولكف مع ذلؾ رأى فيو ميشيؿ فوكو تحديًدا  

 األساسية ليذا الموقؼ النقدىخ ويمكف إجماليا فى اآلتى: يسمح بتعييف جممة مف المميزات
: فالموقؼ النقدى بما ىو فف "أال نحكـ إلى درجة كبيرة أو أال نخضع لمحكـ النقد والديف -ٔ

إلى درجة كبيرة"خ يفيد نقد النصوص الدينيةخ ومعرفة حقيقة ىذه النصوص بعيًدا عف كؿ 
ور بشكؿ أساسى فى عبلقتو بالنصوص سمطة دينيةخ وعميو فاف الموقؼ النقدى قد تط

 المقدسةخ وُعرؼ بنقد األناجيؿ.
خ فالموقؼ النقدى بما ىو "أال ُنحكـ إلى درجة كبيرة  أو أال نخضع لمحكـ النقد السياسى -ٕ

إلى درجة كبيرة"خ يعنى عدـ القبوؿ بالقوانيف الظالمة و ير العادلةخ بر ـ ما يمثمو تيديد 
وقؼ النقدى يتمثؿ فى معارضة الحكـ وصوره اإلكراىيةخ السمطاف عميو. وعميو فاف الم

وذلؾ باسـ الحقوؽ الكونية العالمية التى يجب أف تمتثؿ ليا الحكوماتخ وأف تظير فى 
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القضاءخ وفى التربيةخ وفى مختمؼ المجاالت االجتماعية والسياسية. ولقد تـ التعبير عف 
 مختمؼ ىذه المستويات باسـ القانوف الطبيعى.

: فالموقؼ النقدى بما ىو: "أال ُنحكـ إلى درجة كبيرة أو أال نخضع لمحكـ العممى النقد -ٖ
خ يعنى عدـ القبوؿ بالحقيقة كما تفرضيا السمطةخ وأى سمطة معينة عمى " إلى درجة كبيرة

أنيا حقيقةخ وأال نقبؿ بالحقائؽ إال بتمؾ الحقائؽ التى تعتبرىا الذات حقائؽ تمتمؾ األسباب 
اىيف الكافية والبلزمة لقبوليا عمى أنيا كذلؾخ وبالتالى عدـ القبوؿ بالحقيقة والحجج والبر 

  ير الحقيقة العمميةخ وليس بالحقيقة المفروضة مف قبؿ السمطة.
 

 النقد االجتماعى:
ويكشؼ تأمؿ حركات النقد االجتماعى عف وجود مستوييف ليذا النقدخ فى المستوى األوؿخ  

ركة احتجاج اجتماعى شامؿخ يستيدؼ التأكيد عمى ضرورة التغيير يعبر النقد االجتماعى عف ح
ذا كاف ىذا النقد يبدأ بتحميؿ سمبى لعيوب السياؽ  األساسى والجوىرى لؤلنماط الحضارية القائمة. وا 
المجتمعى القائـ وبنقائصوخ فاف مضموف النقد االجتماعى تجسده حركة احتجاج تنظر إلى الواقع 

يرهخ أى كش  مرىوف بارادة الفاعؿ. ويتطمب ىذا التغيير األساسى لؤلنماط كش  يمكف تشكيمو وتغي
الحضارية توافر ثبلثة شروط: أولياخ يتمثؿ فى تخمؽ تناقضات متنوعة بيف العناصر المشكمة ليذا 
الواقعخ بحيث تفقده تكاممو مف ناحيةخ وتجعمو مف ناحية ثانية عاجًزا عف إشباع الحاجات 

 وأيضا عف الوفاء بالمتطمبات األساسية لممجتمع باعتباره تجمًعا لئلنسانية.األساسية لئلنسافخ 
ويتمثؿ الشرط الثانى فى امتبلؾ الحركة النقدية لتصور مثالى لما ينبغى أف يكوف عميو  

المجتمعخ بحيث يصبح ىذا التصور المثالى لما ينبغى أف يكوفخ ىو اإلطار المرجعى لتنفيذ ما 
براز عرض يتو وجزئيتو ونقصوخ وأيًضا اكتشاؼ اآلليات التى تحكـ عممية االنتقاؿ مف ىو قائـخ وا 

 الشكؿ الناقص والمعيب إلى الشكؿ المكتمؿ.
ويتصؿ الشرط الثالث بضرورة امتبلؾ الحركة النقدية لقوى اجتماعية تصبح ىى الفاعؿ  

لؾ اكتماؿ حركة الثورى الذى ينتقؿ بالمجتمع مما ىو كائف إلى ما ينبغى أف يكوفخ مؤكدة بذ
التحوؿ االجتماعى والحضارىخ وبداية تخمؽ واقع حضارى أو اجتماعى جديدخ يضيؽ نطاقو أف 

 (.30: 3997)زولتاف تار، يتسع بحسب درجة شموؿ النقد وراديكاليتو 
عمى خبلؼ ذلؾ تتحدد ميمة المستوى الثانى مف النقد االجتماعى الذى نجده أقؿ  

ف النقد مف ىذا النمط يصبح نقًدا ثقافًيا وتنويرًيا فقطخ إذ يستيدؼ الذيف راديكالية وشمواًلخ ذلؾ أل
يؤكدوف عمى ىذا النمط مف النقد عممية التغيير الثقافى والتنويرى لتشكيؿ توجيات ثقافية وقيمية 
جديدة تحكـ التفاعؿ الكائف فى الواقع االجتماعى والحضارى. وىى ىنا تستيدؼ إيجاد ثقافة 

لتفاعؿ والعمؿ داخؿ إطار المؤسسة القائمة. ويتبمور ىذا المستوى مف النقد حينما جديدة تقود ا
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تتصدر الحركات السياسية والراديكاليةخوتقتصر أىدافيا عمى مستوى النقد الذاتى والثقافى لممجتمعخ 
تنفيذ أو حينما ال يكوف الفاعؿ الثورى الذى ييدؼ إلى التغيير الرايكالى لممجتمع مييًئا بما يكفى ل

مياـ النقد ومتطمباتو. ىذا النقد قد يصبح ىو المسموح بوخ حينما يثبت الواقع ويؤكد صبلبتو أماـ 
االنتقادات الموجية إليوخ حيث يسعى ىذا الواقع إلى استيعاب مضموف النقدخ بما يدعـ بناءه 

 وصبلبتوخ ويفقد النقد مبرره ومشروعيتو.
التاريخية التى يكوف فييا الواقع االجتماعى قوًيا  ويبرز ىذا المستوى النقدى فى المراحؿ 

قتصر النقد االجتماعى وقادًرا عمى استيعاب تناقضاتوخ مؤكًدا عمى وحدتو وتكامموخ أو حينما ي
فنيد ما ىو قائـخ وامتبلؾ القدرة عمى االنطبلؽ إلى ما ينبغى أف يكوفخ عف طريؽ عمى فضح وت

لمجتمع والتفاعؿخ أو حينما ال يتممؾ التيار النقدى قوى نموذج مثالى ومستقبمىخ يتحرؾ نحوه ا
التحوؿ الشامؿ والراديكالىخ أو ألف القوى الثورية استوعبت قيـ النظاـ أو المؤسسات القائمةخ 
فأصبحت جزًءا منوخ عاجزة عف الخروج عميياخ أو أف القوى الثورية التى افترضيا التيار النقدى 

 (.33)زولتاف: ومف ثـ فيى  ير قادرة عمى فرض التحوؿ  كأداة لمتحوؿ محدودة الطاقةخ
بعنواف  ٖٜٚٔوقد صاغ ىوركييمر مصطمح النظرية "النقدية" فى مقاؿ شيير لو عاـ   

حاوؿ أف يبرز السمات األساسية لمنظرية النقدية اؿ وىو مق )النظرية التقميدية والنظرية النقدية(،
تعريفو لمنظرية وتحديدىا لخصائصيا قد تعرض فى وقت مبكر جًدا مف نشأتياخ ولذلؾ فاف 

لتغييرات جذرية جاءت أثناء مسيرة تطورىاخ مع أدرنو مثبًلخ وبالذات فى المآؿ الذى انتيت إليو 
 (.310: 2007)ىشاـ عمر النور، بعد ذلؾ مع ىابرماس 

نت تساعد وقد ميز ىوركيايمر بيف النظرية النقدية والنظرية التقميدية بالنظر إلى ما إذا كا 
فى عممية إعادة اإلنتاج االجتماعىخ أو ما إذا كانت عمى العكس مف ذلؾخ ىادمة ليذه العمميةخ 
فالنظرية التقميدية تكوف متضمنة فى عمميات العمؿ المتخصصة التى يستطيع بيا المجتمع القائـ 

نتاج الحياة أف يعيد إنتاج نفسو. وىى تنظـ التجربة عمى أساس المشكبلت التى تواجو إعادة إ
ضمف المجتمع القائـ. وتبدو عمميات العمؿ وكأنيا مستقمة تستمد حركتيا مف الجوىر الداخمى 
لموضوعاتياخ وكذلؾ يبدو النشاط االقتصادى لؤلفرادخ بينما ىما فى حقيقة األمر مجرد ظواىر 

واز لممجتمع آلليات اجتماعية  امضة. وفى المقابؿخ فاف النظرية النقدية عند ىوركيايمر نقد م
القائـ نفسوخ يبرز التناقضات األساسية لممجتمع الرأسمالى بوضع نفسيا خارج آليات إعادة إنتاج 
المجتمع لنفسوخ وكذلؾ خارج حدود تقسيـ العمؿ السائدخ وييذب إلى ما وراء الممارسة االجتماعية 

 السائدة.
ف كونيا نظرية بعينياخ إنيا وعمى ىذا فاف النظرية عند ىوركيايمرخ تقويـ لمموقؼ أكثر م  

تقوؿ: إف األمر ال ينبغى أف يكوف كذلؾخ إننا نستطيع أف نغيرهخ وأف كؿ الشروط متوافرة لمقياـ 
بذلؾخ ولكف ىذه الراديكالية االجتماعية تنتج عنيا بنية منطقية محددة لمنظرية النقديةخ فيى تشتمؿ 
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ظرية التقميديةخ فنمط المعرفة فى األخيرة عمى نمط مف المعرفة يختمؼ عف ذلؾ الذى تتضمنو الن
 يتـ استخبلصو وتطبيقو عمى العمـو المتخصصةخوالعموـ الطبيعية عمى وجو الخصوص.

إف النظرية التقميدية تحدد المفاىيـ العامة فى المجاؿ المعيف بحيث يجب أف ندرؾ فى  
يـ العامة والوقائع يوجد ترتيب ىذه المفاىيـ كؿ الوقائع التى تنتمى إلى ىذا المجاؿخ وبيف المفاى

 ىرمى مف األجناس واألنواعخ تقوـ بينيا عبلقات تبعية مف المرتبة األدنى إلى المرتبة األعمى.
وتكوف الوقائع مجرد حاالت فردية لمنوعخ وال تكوف ىنالؾ فروؽ زمنية بيف وحدات ىذا  

خ أو يمكف إحداث أى تغييرات الترتيب اليرمى. كما أنو يمكف إضافة أنواع جديدة ليذا الترتيب
أخرىخ ولكف ىذه التغييرات ال تفيميا النظرية التقميدية باعتبارىا إشارة إلى أف محددات ىذا 

أو يتغير الموضوع نفسو دوف أف خ الترتيب جامدة و ير كافيةخ حينما تتغير العبلقة بالموضوع 
ارفنا السابقةخ أو كاستبداؿ ألجزاء مف يفقد ىويتوخ بؿ تفيـ ىذه التغييرات كأمور تـ إ فاليا فى مع

الموضوع. ومف ىنا يكوف منطؽ الفيـ فى النظرية التقميدية  ير قادر عمى استيعاب حقيقة أف 
 (.319)ىشاـ عمر: اإلنساف يتغيرخ ومع ذلؾ يظؿ متطابًقا مع نفسو 

كذات أو ىذا فى الوقت الذى نجد فيو النظرية النقديةخ تبدأ مف وجية نظر ترى اإلنساف   
مكانات اإلنساف. وفى تكوينيا لمقوالتيا  كصانع لمتاريخخ وتقارف بيف نتائج النشاط اإلنسانى القائـ وا 

خ فيى ال تيتـ النقدية بكؿ وعى االىتماـ ىى نفسيا مف أجؿ توضيحوومفاىيمياخ تتبع النظرية 
أشكاؿ الحياة القائمةخ بتنظيـ ما عقبلنى لمنشاط اإلنسانىخ وال تقوـ فقط باألىداؼ التى تحددىا 

 ولكنيا تيتـ باإلنسافخ وبكؿ إمكانتو.
وبيذه النظرة لئلنساف والمجتمعخ نجد أف النظرية تعمف اتفاقيا فى بعض الجوانب مع  

المثالية األلمانية منذ كانطخ كما ال يخفى اتفاقيا أيًضا مع المادية. إنيا تتجو بنظرىا النقدى 
 يةخ وتستدرؾ أخطاءىماخ وما فات عمييما. لكمييماخ فتحفظ منجزاتيا النقد

ويعد ىربرت ماركيوز مف الذيف ساىموا فى إرساء دعائـ فمسفة النقد فى العصر الحديثخ  
: أوليما أف النقد الفمسفى عنده (210: 3952)فؤاد زكريا، ويدفعنا إلى تأكيد ذلؾ سبباف رئيسياف 

تفكيره فى سائر المياديفخ وثانييما أف نظرتو  أساس لكؿ نقد آخرخ وأف الفمسفة ىى التى تقدـ بذور
كانت أحد أبعد ما تكوف عف التجريد. –التى يفترض أنيا أكثر مياديف الفكر تجريًدا–إلى الفمسفة 

بؿ إف الفمسفة عنده يستحيؿ أف تنعزؿ وتنتحى جانًباخ تاركة بقية مياديف النشاط الروحى وشأنياخ 
 ع ىذه المياديف. متداخمة م فيى عمى الدواـ متشابكةخ

والحؽ أف تفكير ماركيوز يعدخ فى واقع األمرخ نموذًجا لمبحث الفمسفى الذى ال يكتفى  
بمعالجة المفاىيـ أو المذاىب بصورة تجريديةخ تعزليا عف مضمونيا االجتماعىخ بؿ ىو يحاوؿ 

ى تبدو بعيدة دائًما كشؼ ىذا المضموف حتى فى أشد المفاىيـ تجريًداخ وحتى فى تمؾ المذاىب الت
كؿ البعد عف حركة الواقع ومجرى التاريخ. وىو مف جية أخرى ينقب عف األسس الفمسفية 
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لمحركات والتيارات االجتماعية فى العصر الحديث بوجو خاصخ ويؤمف بأف ىناؾ مف وراء كؿ 
 ممارسة عممية أساًسا نظرًيا تستطيع الفمسفة أف تعبر عنو تعبيرا كافًيا.

لناخ فى موقؼ ماركيوز مف الفمسفةخ اتجاىاف متكامبلف: أوليما؛ االتجاه ومف ىنا يتبيف  
لممعانى واألفكار الرئيسية التى  –المستمد مف تجربة المجتمع الفعمية–إلى كشؼ األساس العينى 

تحكمت فى مسار الفكر الفمسفىخ وثانييما؛ ىو االتجاه المقابؿ الذى ال يكتفىخ فى تحميمو ألية 
 خ بالوصؼ المباشرخ بؿ يمضى فى التحميؿ حتى يكتشؼ ليا أسسا فمسفية عميقة.حركة اجتماعية

ومف الواضح أف االتجاه األوؿ يبدو كما لو كاف يقضى عمى الطابع المميز لمفمسفةخ إذ   
نما يربطيا عمى الدواـ بسياؽ  أنو ال يعترؼ باالستقبلؿ الذاتى لممفاىيـ الكبرى فى الفمسفةخ وا 

عبلقات االجتماعية التى تكتسب ىذه المفاىيـ معناىا الحقيقى منياخومف ثـ فيو أوسعخ ىو سياؽ ال
نما يجعؿ تطورىا جزًءا مف التطور األعـ الذى  ينكر أف يكوف لمفمسفة تطور تمقائى مستقؿخ وا 
مرت بو المجتمعات البشرية فى كفاحيا مف أجؿ حياة تسودىا عبلقات متحررة مف الظمـ 

تجاه الثانى يعوض تأثير األوؿخ ويعيد تأكيد ىذا الطابع المميز لمفمسفةخ واالستغبلؿ.  ير أف اال
بؿ إنو يجعؿ الفكر الفمسفى النظرى منبثًا فى أكثر حركات التاريخ عينية خوأقواىا تأثيرا فى حياة 
الناس العمميةخ ومف ثـ فاف الفمسفة تصبحخ فى ىذه الحالةخ ىى التيار الخفى الذى يتحكـ فى كؿ 

 ر فوؽ السطح مف اتجاىات.ما يظي
عمى حساب  –عند ماركيوز–ومعنى ذلؾ أف إضفاء الطابع العينى عمى الفمسفة ال يتـ  

الفمسفة ذاتياخ وىو فى ذلؾ يتميز عف الكثيريف ممف يستيوييـ ىدؼ القضاء عمى عزلة الفمسفةخ 
زالة الحواجز بين يا وبيف بقية مظاىر وتستبد بيـ الر بة فى إعطائيا وظيفة عممية مف نوع ماخ وا 

النشاط العينى لئلنسافخ ينتيى بيـ األمر إلى القضاء عمى خصوصية التفكير الفمسفىخ أو إلغاء 
كؿ ما ىو مميز لوخ فقيمة المحاولة التى قاـ بيا ماركيوز تكمف فى أنيا قد احتفظت لمفمسفة بكؿ 

ؾ النظرة الجديدة التى تأمؿ عناصرىاخ واكتشفتخ داخؿ ىذه العناصرخ مضموًنا عينًيا ىو أساس تم
 (.215: 3952)فؤاد زكريا، بيا ماركيوز مفاىيـ الفمسفة وتياراتيا الكبرى 

وقد عبر ماركيوز ذاتو تعبيًرا واضًحا عف نظريتو ىذهخ القائمة بوجود مضموف اجتماعى   
جد مفاىيـ وتاريخىخ حتى ألشد المفاىيـ الفمسفية تجريًداخ وذلؾ باإلشارة إلى أف فى الفمسفة تو 

أساسية ليا طابع ميتافيزيقى ينأى بيا عف الجذور االجتماعية التاريخية لمفكرخ ومع ذلؾخ فحتى 
أرفع التصورات الفمسفية وأشدىا مفارقة تخضع لمتطور التاريخىخ وليس ما يتغير ىو مضمونياخ 

 بقدر ما ىو موقعيا ووظيفتيا داخؿ المذاىب الفمسفية.
رى أف الحقيقة الفمسفية ال تعيش فى عالميا الخاصخ عالميا ومف ىنا نجد ماركيوز ي  

المفارؽ الذى انقطعت جميع روابطو بعالـ اإلنسافخ بؿ إنيا ترتبط ارتباًطا وثيًقا بممارسة اإلنساف 
العمميةخ وبوجود اإلنساف فى معناه العينىخ ال المجرد..ىذا الوجود العينى ال يمكف أف يفيـ بمعزؿ 
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مكاناتو مجااًل عف المحظة التاري خية التى يتحقؽ فيياخ وعف المجتمع الذى يحدد لقدرات اإلنساف وا 
تمارس فيو. وينبغى أف نذكر أف ىذا العنصر التاريخى الذى يتحكـ فى تحديد معنى المفاىيـ 
والمشكبلت الفمسفيةخ وفى تطورىاخ ليس مجرد حالة عارضة تضاؼ إلى أساس ثابتخ بؿ ىو جزء 

 ىذه المفاىيـ والمشكبلت. ال يتجزأ مف بناء
ذا كاف المنيج النقدى قد تواترت الكتابات عنوخ فى ساح  تو االجتماعية والفمسفيةخ اوا 

موجيا إلى التوجيات الغربية الرأسماليةخ وما يرتبط بيا مف فمسفات ومذاىبخ إال أننا وجدنا أنوخ 
ديةخ ذلؾ أف الماركسى المخمص ور ـ انحياز ماركيوز لمماركسيةخ فقد أعمؿ فييا أيًضا مبضع النق

ال ُبدَّ أف يطبؽ معيار التطور والتاريخية والتجدد الدائـ عمى النظرية الماركسية ذاتياخ  وفى ىذه 
الحالة يتعيف عميو أف يمتنع عف تثبيت ىذه النظرية فى  عقيدة  جامدة يفترض أنيا تسرى عمى 

تيا فى ضوء التداخؿ الذى تقوؿ بو بيف العصور البلحقة جميًعاخ بؿ يجب أف يتأمؿ النظرية ذا
يصبح مف  -أى حيف تطبؽ عمى الماركسية معيارىا الخاص –الواقع والممكفخ وفى ىذه الحالة

الضرورى أف نعيد تفسيرىا فى ضوء الظروؼ الدائمة التغيرخ وأف تخضع ماركسية القرف التاسع 
 (. 275: 3952)فؤاد زكريا، عشر لنقد مستمرمف ظروؼ القرف العشريف 

لقد كانت الماركسية التقميدية تفترض تناقًضا أساسًيا ىائبًل يقوـ فى قمب المجتمع  
الرأسمالىخ وييي  الظروؼ الموضوعية لبلنتقاؿ مف الرأسمالية إلى االشتراكيةخ ىو التناقض بيف 

خ   طبقة مف أصحاب األعماؿ تتزايد قوتياخ وتعمؿ دائما عمى زيادة مف أجؿ تكديس أرباحيأ 
وتتركز فييا بالتدريج السمطة االقتصادية التى تندمج مع السمطة السياسيةخ وتتحوؿ آخر األمر 

ا نتيجة لحرص الرأسمالية عمى ضماف   وطبقة عمالية تزداد فقرً ٕإلى رأسمالية الدولةخ  
ثورةخ أرباحياخولكنيا تزداد فى الوقت ذاتو وعًيا بوضعيا الطبقىخ وبأنيا ىى القادرة عمى تحقيؽ ال

وعمى تجسيد آماؿ البشرية فى مستقبؿ أفضؿخ ومف ثـ فانيا تعمؿ عمى تنظيـ نفسيا بطريقة واعية 
 محكمةخ تكفؿ ليا تحقيؽ ىدفيا فى الثورة العالمية.

عمى أف المسار الفعمى لؤلحداثخ منذ بداية القرف العشريفخ قد سار فى اتجاه مختمؼ عف  
ة الكبرى لـ تزد فييا حدة التنافس بيف الطبقتيف الرئيسيتيفخ ذلؾ كؿ االختبلؼخ فالببلد الرأسمالي

ومف ثـ فقد أخذت تتباعد عف تحقيؽ الظروؼ المؤدية إلى قياـ الثورة. والببلد التى قامت فييا 
عمى النظرية الماركسيةخ قد ابتعدت ابتعاًدا شبو تاـ  -مف حيث المبدأ–تجارب اشتراكية مرتكزة 

ادئياخ ولـ تحاوؿ تطويرىا عمى النحو الكفيؿ بمواجية واقع دائـ عف أصوؿ ىذه النظرية ومب
 التغير.

وىكذا فاف الواقع قد تجاوز النظرية الماركسية التقميديةخ سواء فى المجتمعات التى  
القياـ  –فى رأى ماركيوز–أنكرتياخ أو فى تمؾ التى اعترفت بيا. ومف ىنا كاف مف الضرورى 

ء الظروؼ التى استجدت. ولقد قاـ ىو ذاتو بيذه المراجعةخ ولكف بمراجعة ليذه النظرية فى ضو 



26 
 

حصيمتيا النيائية لـ تكف فى واقع األمر تعديبًل لمنظريةخ بؿ تغييًرا شامبًل لياخواستعاضة عنيا 
بنظرية خاصة بوخ يعتقد أنيا أكثر مبلءمة لواقع العالـ المعاصرخ وىى نظرية لـ يحتفظ فييا مف 

–دأ العاـخ وىو أف ماىية المجتمع اإلنسانى ال تنفصؿ عف تاريخوخ وأف الواقع الماركسية إال المب
ال ُيفيـ إال فى ضوء إمكانياتو الكامنة التى لـ تنكشؼ بعدخ  -فى أى مرحمة مف مراحؿ التطور

والتى يتعيف عمى كؿ مف يتصدى لدراسة المشكبلت االجتماعية أف يضعيا فى اعتباره عند أى 
 وضع الراىف.تحميؿ يقوـ بو لم

ذا كانت النظرية النقدية يقصد بيا مجموعة القضايا التى تشكؿ إطاًرا نظرًيا لنقد النظاـ   وا 
االجتماعى القائـخ أو الكشؼ عف تناقضاتوخ بحثًا عف نظاـ اجتماعى تنتفى فيو ىذه التناقضاتخ 

ة العامة: األولى فاف ىذا يعنى وجود صمة عضوية بيف النظرية النقدية وبيف النظرية االجتماعي
تعتبر نسًقا فرعًيا مف األخيرة وتؤدى وظيفة مخالفةخ وكبلىما يعكس الحاالت التى ينبغى أف يكوف 

 عمييا النسؽ االجتماعى.
ولفيـ موقؼ النظرية النقدية فى ضوء النظرية االجتماعية العامةخ فانو مف الضرورى  

 (:27، مقدمتو لكتاب زولتاف: )عمى ليمةإعطاء اىتماـ لمجموعة مف االعتبارات مثؿ 
أف النظرية االجتماعية منذ تبمورىا كنظرية عممية وحتى اآلفخ قد اىتمت بمشكمة النظاـ  -ٔ

ذا كانت  االجتماعىخ  ير أف زاوية االىتماـ وطبيعتو قد اختمفت مف مرحمة إلى أخرى. وا 
الخياؿ  مشكمة تأسيس النظاـ االجتماعى مف قمب فوضى البشر ىى الحالة التى أليمت

االجتماعى لتوماس ىوبزخ وديفيد ىيوـخ وجوف لوؾخ وجاف جاؾ روسوخ فاف طبيعة النظاـ 
المبلئـ الجتيادات البشر ىى الحالة التى شكمت موضوًعا لكتابات األنساؽ الكبلسيكية 
ميؿ  لمنظرية االجتماعيةخ وىى الكتابات التى ضمت أعماؿ ماركسخ وماكس فيبرخ وا 

بذلؾخ نجد أف النظرية النقدية قد أدركت مشكمة النظاـ االجتماعىخ عمى  دوركايـ. وارتباًطا
عكس إدراؾ  ىوبز  لياخ حيث تمثمت مشكمة النظرية النقدية فى سطوة المجتمع الرأسمالى 
التكنولوجى المتقدـخ وقيره اإلنسافخ فقاد الرأسمالية الميبرالية إلى رأسمالية احتكارية ذات 

 نزعة فاشية.
تفاؽ النظرية النقدية عمى الموقؼ النقدى مف النظاـ الرأسمالى المعاصرخ إال أف أنو ر ـ ا -ٕ

النظرية النقدية تضـ بداخميا نظريات نقدية فرعية تختمؼ عف بعضيا البعض مف حيث 
اإلطار المرجعىخ أو مف حيث مستوى اإليماف بالعنؼ الثورىخ أو مف حيث طبيعة القضايا 

لتى يغطييا النقدخ ىؿ يتسع النقد ليتناوؿ أسس النظاـ موضع االىتماـخ أو المساحة ا
االجتماعى القائـ؟ أو يضيؽ ليقتصر عمى مجموعة التناقضات اليامشية والمحدودة. فى 

نجد أف النقد االجتماعى الذى تولى ريادتو  رايت ميمز  يؤكد عمى ضرورة  ؟ىذا اإلطار
ا وشامبًلخ بيدؼ الكشؼ عف آليات إعماؿ الخياؿ االجتماعى لتحميؿ المجتمع تحميبًل كميً 
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االستغبلؿ وتزييؼ الوعىخ ذلؾ إلى جوار النظرية النقدية التى تعتبر امتداًدا لمنظرية 
الماركسية فى تصورىا مف انييار حتمى لمنظاـ الِرأسمالىخ وآممتو مف قياـ البروليتاريا 

ف اختمفت مع الماركسية  الكبلسيكية فى التأكيد بدورىا التاريخية فى اإلطاحة بالنظاـخ وا 
عمى المصدر الخارجى لوعى البروليتارياخ حيث يأتييا وعييا مف الخارجخ وىى الميمة التى 
كاف األمؿ فى أنيضطمع بيا الحزب الثورى. ويعتبر جورج لوكاش خير ممثؿ ليذا االتجاهخ 

تفاعبلتو. عمى خبلؼ ذلؾ نجد النقد االجتماعى الذى تبنى قضايا العالـ الثالثخ وعبر عف 
ويعتبر  فرانز فانوف  مف أبرز رواد ىذا االتجاهخ حيث أكد عمى إمكانية أف تحؿ ثورة 
الفبلحيف محؿ ثورة البروليتارياخ وأف تمعب بعض العناصر الثقافية لثقافة المستعمرات دورىا 
فى الثورةخ وفى الحفاظ عمى اليوية مف الضياع. وفى ىذا اإلطار تشكؿ نظرية نقد 

التى طورتيا مدرسة فرانكفورت تعبيًرا عف رفض البورجوازية المثقفة لبعض  المجتمع
ممارسات النظاـ الرأسمالىخ فقد لعبت ىذه النظرية دورىا فى كونيا شكمت التيار الرئيسى 

 الذى دعـ التيارات النظرية الثبلث السابقة.
ظريات نقدية جديدةخ ارتباًطا بذلؾخ فانو ال يمكف القوؿ بنظرية نقدية واحدةخ بؿ ىناؾ ن -ٖ

تختمؼ مف حيث طبيعة المجتمع الذى تنظر لو: ىؿ ىو المجتمع الشمولى أو الفاشىخ أو 
تختمؼ ىذه النظريات مف  ؟المجتمع الرأسمالى التكنولوجى المتقدـخ أو المجتمع اإلمبريالى

 حيث وجية نظرىا فى عبلقة النظرية بالممارسةخ ىذا إلى جانب اختبلفيا مف حيث أطرىا
مبلحظتيف: األولىخ أنو بر ـ تبايناتيا  (20)عمىميمة: المرجعية. وفى ىذا اإلطار يطرح 

المرجعيةخ أو اختبلؼ نطاقياخ فاف ذلؾ ال يمنع مف اشتراكيا فى مجموعة مف المقوالت 
 خاألساسية كتمؾ التى تتعمؽ بادانتو النظاـ الرأسمالىخ أو بالموقؼ مف الثقافة االستيبلكية

الصناعى العسكرى لممجتمع الرأسمالى. وتتعمؽ المبلحظة الثانية ببروز أو المركب 
كاطار نظرى مرجعى كاف لو أثره فى كؿ ىذه النظرياتخ  -فى فترة مف الفترات–الماركسية 

 والمقصود ىنا ال األخذ بمقوالت النظرية الماركسيةخ بؿ بالروح النقدية واإلنسانية لمماركسية.
خ فى النظر إلى المجتمع األمريكى باعتباره المعقؿ األساسى ويتعمؽ االعتبار الرابع -ٗ

لنظريات النقد االجتماعىخ وقد تحقؽ ذلؾ لثبلثة اعتبارات: أوليا أف النقد االجتماعى 
األوروبى والتى تجسد أفكاره مدرسة فرانكفورت قد ىاجر فى الثبلثينيات مف ىذا القرف تحت 

دة فى أوشفيتخ حيث كاف  البية أعضاء المدرسة وطأة النازية األلمانية ومعسكرات اإلبا
مف المفكريف الييود األلماف. وثانيياخ اعتبار الرأسمالية األمريكية تمثؿ أقصى مستويات 
النظاـ الرأسمالى المتقدـخ بكؿ ما يترتب عمى ذلؾ مف سيطرة كاممةخ وقير كامؿخ إضافة 

وىى كميا قضايا تدخؿ ضمف  إلى صناعة الثقافة واالتجاه نحو القضاء عمى الفرديةخ
اىتماـ النقد االجتماعى.أما ثالث العوامؿخ فيو يتعمؽ باعتبار المجتمع األمريكى ىو 
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المجتمع االمبريالى األوؿ اآلف فى النظاـ العالمىخ فيو القوة المسيطرة عمى النظاـ 
لقضاء العالمىخ ومف ثـ فيو القوة التى تسعى دائًما لمبلحقة حركات التحرير مف أجؿ ا

عميياخ ثـ ىو المجتمع الذى يعمؿ عمى فرض التبعية عمى مجتمعات العالـ الثالثخ بحيث 
 وجدنا النقد االجتماعى المتعمؽ بأوضاع العالـ الثالث يتصدى لمثؿ ىذه القضايا.

اىات النقد االجتماعىخ فسوؼ نجد            ارس أو اتجدفاذا أردنا النظر إلى الخريطة العامة لم 
 (:10: 3997ليمة،  )عمى
يستند االتجاه األوؿ فى النقد االجتماعى إلى النظرية الماركسية فى صورتيا الكبلسيكيةخ  -

مع بعض التغييرات المحدودة فى بعض المقوالت الماركسية انعكاًسا لمتغيرات التى 
 مقوالتخ ويعتبر جورج لوكاش مثاالً أصابت المتغيرات الواقعية التى تتصؿ بيا ىذه ال

ضًحا عمى ىذا التيار النقدىخ مف حيث موقفو مف البروليتاريا والوعى الطبقى كقوة مف وا
 قوى التحوؿ التاريخى.

ويتميز االتجاه الثانى بكونو حركة نقدية ذات طابع اجتماعىخ حيث تولى  رايت ميمز   -
لى جانب اعتبار أفكار ميمز امتداًدا لم فكر األوربى الريادة الروحية والفكرية ليذا االتجاه. وا 

فى إطار النظرية االجتماعيةخ خاصة تمؾ النماذج النظرية التى اىتمت بالقضايا التاريخية 
واالجتماعية الشاممةخ وأبرزىا نظريات كؿ مف ماركس وماكس فيبرخ إضافة إلى أنو يمكف 
اعتبار أفكار ميمز انعكاًسا لتفاعبلت وتغييرات ىامة وقعت فى إطار البناء االجتماعى 

مجتمع األمريكى منذ بداية القرف التاسع عشرخ وبخاصة البناء الطبقىخ إلى جانب لم
 قضايا الطبقة العاممة.

ف ظير فى إطار الواقع األمريكى باعتباره ناقًدا  والمبلحظ عمى ىذا االتجاه أنوخ وا 
 لوخ إال أنو يشترؾ مع  البارسونزية  فى رفض التفكير األمريكى عمى الطريقة اإلمبريقيةخ
ومف ثـ فقد اعتمد أنصار ىذا االتجاه فى تأسيساتيـ النظرية عمى مقوالت الفكر األوربىخ 
وبذلؾخ فيو امتداد ليذا التفكير فى جانب كبير منو. ومف المبلحظ أف ىذا االتجاه قد 
استند فى تحميبلتو إلى النظرية األوربيةخ حيث نبلحظ تأثيًرا واضًحا لمؤلفكار الماركسية 

ومدرسة التحميؿ النفسىخ والفكر األوربى الرومانسىخ إضافة إلى ذلؾخ فاننا  والوجوديةخ
 نجد أف حدة النقد ليست عالية فى ىذا االتجاه.

ويشكؿ النقد االجتماعى المنبثؽ عف أوضاع العالـ الثالث أحد االتجاىات الفعالة خبلؿ  -
وير تنظير قادر عمى عقدى الستينيات والسبعينياتخ إضافة إلى قدرة ىذا االتجاه عمى تط

التشخيص الدقيؽ والموضعى لظواىر العالـ الثالث. وما يتميز بو ىذا التنظير كذلؾخ أنو 
يغطى الجوانب االقتصادية والسياسية لمجتمعات العالـ الثالثخ وأيًضا طبيعة العبلقات 

 التى تربطيا بالقوى العالمية المتقدمة..
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ئيسى لمنقد االجتماعىخ وسوؼ نفصؿ القوؿ فييا وشكؿ رواد مدرسة فرانكفورت االتجاه الر  -
وعنياخ ذلؾ ألف أفكارىـ وقضاياىـ كانت قد بدأت تتغمغؿ وتعذى االتجاىات النقدية 
األخرى.وقد قادت المدرسة حواراتيا عمى جبيات عديدةخ فيىخ مف ناحية قد ابتعدت عف 

تمعات التكنولوجية النظرية الماركسيةخ وأيضا ألف بعض المقوالت لـ تعد مبلئمة لممج
مكانات الثورة فييا. إضافة إلى ذلؾ فيـ أكدوا عمى مواجية الماركسية ألزمة  المعاصرة وا 
تتعمؽ بمكانة الطبقة العاممةخ والدور الذى يمكف أف تمعبوخ حيث ال ينفى ىذه األزمة إال 

ما أف كؿ ش ء بالنسبة لمماركسية عمى أحسف  -عف خطأ–دوجماطيقى مكابر يرى دائًما 
يكوف. ومف ناحية ثانيةخ ىاجمت الوضعية وفكر التنوير باعتبار أنيما شكبًل أساًسا لمعقؿ 

ولتعاظـ دور التكنولوجيا الذى أصبح قيرًيا لوجود اإلنساف فى المجتمع  األدائىخ
 (.17)عمى ليمة: التكنولوجى الحديث 

لتربويػػػة الغربيػػػة التػػػى وتكمػػػف أىميػػػة دراسػػػة النظريػػػة النقديػػػة لممجتمػػػع وتحميػػػؿ االتجاىػػػات ا 
تأثرت بيا فى أنيا تضع بيف أيدى مفكرى التربيةخ والميتمػيف بالبحػث التربػوىخ طرقًػا بديمػة لمتفكيػر 
فى مفيوـ   العمـ خ و طبيعة النظرية خ وخصائص  المنيج العممػى خ واألىػـ مػف ذلػؾ أنيػا تسػاعد 

االجتماعية وتطورىػا. وتزودنػا دراسػة فى استيضاح العبلقة بيف البحث العممى وآلياتوخ وبيف الحياة 
النظرية النقدية ببدائؿ نظرية ومنيجية لؤلنموذج األساسى العممى السائد الذى يبدو أنو لػـ يسػاعدنا 

عمى حؿ مشاكمنا التربويةخ وتوجينا كذلؾ إلى تممس إرىاصات نظرية نقدية  عربية   –بقدر كاؼ–
 (.51، 3900)كماؿ نجيب: لمتربية 

الػزعـ بشػرعية اتخػاذ النظريػة التقديػة إطػاًرا  –فيما تنبو إليو كماؿ نجيػب–عنى لكف ىذا ال ي
فكرًيػػػػػا لمبحػػػػػث التربػػػػػوى العربػػػػػى الناقػػػػػدخ أو تبنػػػػػى اسػػػػػتخداـ األوسػػػػػاط العمميػػػػػة الراديكاليػػػػػة الغربيػػػػػةخ 

لمنظريػػػة النقديػػػة فػػػى تحميػػػؿ مختمػػػؼ أنشػػػطة البحػػػث التربػػػوى العممػػػى ىنػػػاؾ –وخصوًصػػػا األمريكيػػػة 
 (.51، 3900)كماؿ نجيب: 

وسعى بعض المفكػريف العػرب اليسػارييف إلػى إعمػاؿ مبضػع المػنيج النقػدى فػى فحػص مػا  
خ حيػث ال نخطػ  (13: 3997طيػب تزينػى، ساد الوطف العربى مف أحواؿخ كما نرى فى دراسػة  

ذا  معو النظر فى وجود حالة مف التأـز العميؽ والشامؿ فػى المجتمػع العربػى فػى العقػود األخيػرة. وا 
نػػت تمػػؾ الحالػػة تنطػػوى عمػػى احتمػػاالت مفتوحػػة مػػف التػػراكـ المتسػػارع أو االنفجػػار أو التػػرويض كا

لمرحمػػػة مديػػػػدة أو قصػػػيرةخ فػػػػاف منشػػػأىا اإلرىاصػػػػى ربمػػػا يرتػػػػد إلػػػى بدايػػػػة السػػػبعينيات مػػػػف القػػػػرف 
 العشريف.
إذ مػػع ىػػذه البدايػػةخ أخػػذت مجموعػػة مػػف الظػػواىر تبػػرز فػػى المجتمػػع المػػذكورخ معمنػػة عػػف  

 ة جديدة فى التاريخ العربى. أما أىـ تمؾ الظواىر فقد تتمثؿ بالتالية:مرحم
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وطنيػة ا لكثير مف المشاريع السياسػية والالتى جسدت انكسارً  ٜٚٙٔالذيوؿ المريرة ليزيمة   -
 والقومية العربية.

جديدة لقوى الرأسػماؿ  نشوء الحقبة النفطيةخ التى جعمت مف النفط العربى قوة إذالؿ وتبعية -
 بريالى.االم

 .االستيبلكى التابع عمى نحو خجوؿخ ولكف حثيث والدة النمط -
 .بلت العربية مع التضخـ االقتصادىبدايات سقوط العم  -
 .ياتخ واستفحاؿ االستبداد السياسىإحكاـ قبضة الدكتاتور   -
جمػاالً . ا بدايات تساقط الفئات الوسطى وتشظييا نحو األدنى عموًمػ  - تبمػور أزمػة بنيويػة  وا 

 خ وفى التنظيمات السياسية األىمية.ظـ السياسية الحاكمةالنفى 
خ ر الفقر والبؤس فى أوساط الفقراءلى الستقطاب اجتماعى وطبقى ينشو بروز إرىاصات أ  -

مػػػع إىمػػػاؿ خ يريػػػب والمخػػػدرات فػػػى المجتمػػع برمتػػػوويعمػػؿ عمػػػى نشػػػر الػػػدعارة والرشػػوة والت
 لسياسى والثقافى...إلخ.بلقى واخ وتعميـ لمتموث األخلمتموث البيئى المتعاظـ

وفػػػى سػػػياؽ ذلػػػؾ كانػػػت المنظومػػػات النظريػػػة واإليديولوجيػػػة المختمفػػػة تواجػػػو تفكًكػػػا وتعثػػػًراخ  
صػػبلح وثوريػػةخ إضػػافة إلػػى بػػروز  وحالػػة مػػف العقػػـخ ضػػمف مػػا كمػػف وراءىػػا مػػف مشػػاريع نيضػػة وا 

 شكوؾ كبرى وصغرى فى تمؾ المنظومات.
فػى طميعػة الموقػؼ: أيػف تكمػف إشػكالية  -يكمػفو –ىنا برز التسػاؤؿ المركػب التػالىخ كمػف  

بينمػػػا  خالنيػػوض العربػػى المتعثػػر حتػػى اآلف؟ لمػػاذا الوضػػع العربػػى العػػاـ فػػى حالػػة نكػػوص مطػػرد
وضػع  مجتمعػػات أخػرى  فػػى حالػة تقػػدـ مطػرد؟ مػػا السػبؿ الكفيمػػة بتحقيػؽ حػػد مػا مػػف النيػػوض أو 

إلػػى حػػد التحػػدى الحضػػارى؟ ىػػؿ فػػى  التػوازفخ خصوًصػػا ونحػػف نواجػػو تحػػديا اسػػتيطانيا  صػػييونًيا 
التغيػرات والتحػوالت التػى تمحػػؽ بالبنيػة الديموجرافيػة واالجتماعيػة الطبقيػػة والثقافيػة لممجتمػع العربػػى 

 راىًنا ما قد يشكؿ ميماًزا محتمبًل لتقدـ ىذا األخير وتحريره عمًقا وسطًحا؟
ى" عػاـ مػع إسػرائيؿخ أضؼ إلى ذلؾ أف ما ينسؽ لو ويييأ تحت اسـ "تطبيع ثقافى حضػار  

مػػػف انتمػػػائيـ القػػػومى  ُيػػػراد لػػػو أف يكػػػوف أحػػػدا مػػػف مصػػػادر إنتمػػػاء "شػػػرؽ أوسػػػطى" لمعػػػربخ بػػػدالً 
التػػػػاريخىخ يطرحػػػػو منظػػػػروف يقفػػػػوف عمػػػػى رأس أجيػػػػزة خفيػػػػة ومعمنػػػػة فػػػػى كػػػػبل الفػػػػريقيف: العربػػػػىخ 

راىنػةخ يػراد ليػا أف واإلسرائيمىخ وَمْف حوليما وخمفيماخ وبذلؾ فػاف معػالـ جديػدة لموضػعية العربيػة ال
)طيب تزينػى: ثقافية نوعية ومفتوجة فى ىذه األخيرة  تعمف عف نفسياخ وتتعمؽ بتغييرات اجتماعية/

12.) 
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 :جتماعىالااالحتجاج حركات دور 
وقد سػيطرت عمػى المجتمعػات الغربيػةخ والعمػوـ االجتماعيػة فييػا فػى فتػرة الخمسػينيات مػف  

تفػاؤؿخ واعتقػد العممػاءخ ورجػاؿ السياسػة أيًضػا أف المجتمػع حػؿ القرف العشريفخ موجة مف الدعة وال
تناقضاتو الداخميةخ فقػد دخػؿ المجتمػع األمريكػى فتػرة مػا بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة خ وىػو يحػاوؿ 
جاىػػًدا أف يصػػور لنفسػػو والعػػالـ أنػػو عمػػى أعتػػاب مسػػتقبؿ مشػػرؽخ وسػػاعد عمػػى ذلػػؾ ازديػػاد القػػوة 

وعكسػػت ىػػذه  (.100: 3901)أحمػػد زايػػد، التػػراكـ التكنولػػوجى السػػريع األمريكيػػة عالمًيػػاخ وكػػذلؾ 
الحالػػػة مػػػف االزدىػػػار نفسػػػيا عمػػػى العمػػػوـ االجتماعيػػػةخ وعمػػػى الممارسػػػة السياسػػػيةخوانبرى العممػػػاء 

 االجتماعيوف ينظروف إلى ىذا الواقع الوىمىخ ويضفوف عميو صفات الحقيقة.
نتصػػؼ خمسػػينيات القػػرف الماضػػىخ وعقػػد ومػػف ىنػػا ظيػػرت فكػػرة نيايػػة اإليػػديولوجيا فػػى م 

حضػػػره عػػػدد كبيػػػر مػػػف عممػػػاء االجتمػػػاع والسياسػػػة والمشػػػتغموف )مسػػػتقبؿ الحريػػػة( مػػػؤتمر عػػػف 
بالسياسة والمثقفوف مػف دوؿ مختمفػةخ وبػرزت فػى ىػذا المػؤتمر مقولػة بعنػواف  نيايػة اإليػديولوجيا خ 

اليسػار قػد تضػاءلت إلػى أدنػى حػدخ عمى أساس أف األمور التقميدية التى كانت تفصؿ بيف اليمػيف و 
خ ذىػػػػب فيػػػػو إلػػػػى أف المجتمػػػػع Bellوظيػػػػر كتػػػػاب بعنػػػػواف  نيايػػػػة اإليػػػػديولوجيا    لػػػػػ  دانيػػػػاؿ بػػػػؿ 

األمريكػػى قػػد تغمػػب عمػػى كػػؿ مشػػكبلتو الجوىريػػةخ ولػػـ يعػػد فػػى حاجػػة إلػػى أى ضػػرب مػػف ضػػروب 
 اإليديولوجيا.

تو بعػػػض البمػػػداف التػػػى خ ومػػػا شػػػيدٜٙ٘ٔلكػػػف أحػػػداث العػػػدواف الثبلثػػػى عمػػػى مصػػػر سػػػنة  
كانػػت منضػػوية تحػػت لػػواء الماركسػػية مػػف ثػػوراتخ وبػػدء ظيػػور بعػػض االحتجاجػػات داخػػؿ أمريكػػا 
نفسػػيا ضػػد مػػا بػػدأ يظيػػر مػػف محاوالتيػػا فػػى قيػػر اآلخػػريفخ فػػى سياسػػتيا الخارجيػػةخ فبػػدأت تتشػػكؿ 

الماركسػية مبلمح اتجاه جديد ُعرؼ باسػـ  اليسػار الجديػد خ الػذى بػدأ يػتخمص مػف بعػض المقػوالت 
الجامػػػػدةخ ويكشػػػػؼ عػػػػف سػػػػمبيات المجتمعػػػػات الميبراليػػػػة كمػػػػا تمثمػػػػت فػػػػى أقطابيػػػػا الثبلثػػػػة: أمريكػػػػا 
وبريطانيػػا وفرنسػػاخ مسػػتفيًدا مػػف منػػاخ الحريػػة الػػذى تمتعػػت بػػو البمػػداف الغربيػػة قياًسػػا إلػػى مػػا كانػػت 

 تعيشو بمداف المنظومة االشتراكيةخ ذات اإليديولوجية الماركسية.
خ اليسػػػػػار الجديػػػػػد بالحركػػػػػات االجتماعيػػػػػةخ تماًمػػػػػا كمػػػػػا يػػػػػرتبط بحركػػػػػة النقػػػػػد ويػػػػػرتبط تػػػػػاري

االجتمػػػػػاعى الواسػػػػػعة النطػػػػػاؽ لمنظػػػػػاـ الرأسػػػػػمالىخ فقػػػػػد ربػػػػػط اليسػػػػػار نفسػػػػػو بحركػػػػػات االحتجػػػػػاج 
االجتماعى: حركة الزنػوجخ وحركػة الطػبلبخ وحركػة السػبلـ. وكانػت حركػة النقػد التػى قادىػا زعمػاء 

ثابػة المحػرؾ والمسػاند ليػذه الحركػات االجتماعيػة. وىكػذا تقػاطع الفكػر اليسار الجديد ومعاصروه بم
 (.233)أحمد زايد: مع العمؿ فى حركة مواجية النظاـ القديـ 
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 ثورات الشباب:
ور ـ ما ىو معروؼ مف ظيور االتجاه النقدىخ ربما مف قبػؿ القػرف العشػريفخ فضػبًل عمػا  

ه األولػػػى فػػػى ىػػػذا االتجػػػاهخ إال أف مػػػا شػػػيدتو شػػػيده القػػػرف العشػػػروف مػػػف زخػػػـ واضػػػحخ منػػػذ عقػػػود
سػػتينيات ىػػذا القػػرف مػػف صػػور متعػػددة لثػػورات شػػبابيةخ ومػػا رافقيػػاخ وربمػػا سػػبقياخ أو تبلىػػاخ صػػور 
أخرى مف تمرد عمى المألوؼخ ومساع حثيثة لمخروج مف القوالب التقميديةخ بحيث يكوف ىناؾ جيد 

والمجتمع..كػػؿ ذلػػؾخ ومػػا جػػرى مجػػراهخ شػػكؿ مػػا  بػػديؿ لبػػث دمػػاء تجديػػد فػػى عػػروؽ الثقافػػة والعمػػوـ
يمكػػػف تسػػػميتو بحػػػوافز ومسػػػاندات لمحركػػػة النقديػػػةخ حيػػػث ىػػػى فػػػى أصػػػميا خػػػروج عمػػػى المػػػألوؼخ 

عبلف عدـ رضا عف توجيات فكرية ومناىج تفكيرخ ومجاالت بحث ودرس..  وا 
رخ رجعًيػا كػاف وكانت ىزيمػة فرنسػا فػى الحػرب العالميػة الثانيػة دافًعػا قوًيػا ألف يعيػد المفكػ  

أو تقدمًياخ البحث فى ذاتوخ ومف ىنا بدت  الوجودية  كفمسػفة بّشػر بيػا جػاف بػوؿ سػارتر وآخػروفخ 
تعبيًرا عػف تطمعػات مػا بعػد الحػربخ تمػؾ الحػرب التػى ألزمػت عػددا مػف المفكػريف والفنػانيف بيػوتيـخ 

 وف دى بوفػػوار()المثقفػػوف( لػػػ )سػػيمممػػا ىيػػأ ليػػـ فرصػػة إعػػادة النظػػر فػػى كػػؿ شػػ . وفػػى كتػػاب 
نتصػػور  ألبيػػر كػػامى  مفكػػًرا شػػاًبا لػػـ يجػػد طريقػػو بعػػدخ يقػػؼ ىػػو وزمػػبلؤهخ وكثيػػر مػػف التشػػكؾ فػػى 
مواجية االتحاد السوفيتى ونظمو. كانت تجربػة سػقوط بػاريس قػد تمثمػت لديػو فػى الشػؾ فػى فاعميػة 

ضػػرورة الحػػزب الشػػيوعى فػػى فرنسػػا. وىكػػذاخ بعػػد أف كانػػت ىنػػاؾ مجموعػػات مػػف الشػػباب تػػؤمف ب
النظاـ وبفاعمية االتحاد السوفيتى فى إنقاذ العالـ الحر مف النازية. اكتشؼ بعض ىذه المجموعػات 

 الشابة الخذالف مرة أخرى.
حساس الكاتب بعبث العالـ الذى يحيط بو.   وىكذا بدأت فكرة الغربة وا 
يـخ فػانيـ لػػـ قػد أفمحػػوا فػى تػدمير قػبلع الفكػػر القػد خ إذا كػاف ىػؤالء المفكػػروف الشػبابولكػف 

يفمحػػوا فػػى خمػػؽ األسػػطورة التػػى يػػؤمف بيػػا الشػػباب الػػذى سػػيأتى مػػف بعػػدىـ. لقػػد أفمحػػت وجوديػػة 
سػارتر فػى تمكػيف اإلنسػػاف مػف أف يعيػد بحػث موقفػػوخ وضػرورة التزامػو بشػ  مػػاخ ولكنيػا لػـ تقػؿ لػػو 

ت بػػو إلػػى يمتػػـز بمػػاذا؟ ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف فكػػرة البحػػث عػػف موقػػؼ اإلنسػػاف مػػف الوجػػود قػػد دفعػػ
تمركػػز أكثػػر فػػى الػػذاتخ األمػػر الػػذى كػػاف يمكػػف أف يػػؤدى إلػػى العػػودة إلػػى الفكػػر الكػػاثوليكى الػػذى 
تمثؿ فى كاتب مثؿ جاؾ ماريتاف . إف ألبير كامىخ وسارترخ لـ يأتيا لمشباب بأفكار جديػدة تصػمح 

ء االجتمػاعى كػاف لبناء مجتمع جديدخ أو قؿ إف التطور المذىؿ لمعمـ والصػناعة وأثرىمػا عمػى البنػا
 (.11: 3900)مجمة الطميعة، سبتمبر أسرع مف أف يوضع فى إطار قديـ 

ب ىػى الواقػع كمػا ىػوخ تػاة أف أسػمـ قاعػدة يسػتند إلييػا الكوىكذا وجد كتاب الرواية الجديػد  
أى الواقػػع بػػبل إسػػقاطات طبقيػػة كمػػا فعػػؿ  بمػػزاؾ خ وبػػبل عبلقػػات عبثيػػةخ كمػػا فعػػؿ  ألبيػػر كػػامى . 

نما ىػو جػزء مػف الوجػود بمعنى آخ رخ لـ يعد الكاتب يؤمف بأنو خالؽ بمعنى القرف التاسع عشرخ وا 
نما يؤمف باألحداث واألفعاؿ.  كباقى جزئياتو. أصبح الشباب ال يؤمف بالكمماتخ وا 
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ذا بػػػػػالفكر الوجػػػػػودى الػػػػػذى خطػػػػػؼ األبصػػػػػار عقػػػػػب الحػػػػػرب العالميػػػػػة  الثانيػػػػػة يبػػػػػدأ فػػػػػى  وا 
بشكؿ عاـ صور  شػى جيفػارا  و ىػو تشػى منػو   ٜٛٙٔظاىرات فع الشباب فى ماالنحسار. لقد ر 

ذا كػاف الخػيط العػاـ الػذى ربػط بػيف كػؿ مػنيـ ىػو -فيتناـ– خ و ماوتسى تونج  خ الزعيـ الصينىخ وا 
اليساريةخ فػاف الشػباب األوربػى كػاف يػؤمف أكثػر بصػورىـ كأمثمػة لمنضػاؿ والكفػاحخ ولػيس كمعبػريف 

قاوموا كؿ أشكاؿ القيرواالستبداد وانتصروا عمييا. كانوا يمثموف  عف إيديولوجية اليسار. إنيـ أبطاؿ
ف كػػاف الشػػباب لػػـ يسػػتمد مػػنيـ فكػػره اليسػػارىخ بقػػدر مػػا اسػػتمده  لمشػػباب أبطػػاؿ العصػػر الحػػديثخ وا 
مػػػػػف عممػػػػػاء االجتمػػػػػاع واالقتصػػػػػاد  الحػػػػػديثيفخ مثػػػػػؿ  ىربػػػػػرت مػػػػػاركيوز خ الػػػػػذى حػػػػػؿ فػػػػػى ميػػػػػداف 

الفكػػر الوجػػودى اليسػػارىخ ذلػػؾ أف الفكػػر الوجػػودى فػػى نيايػػة  اإليػػديولوجيا محػػؿ  سػػارتر خ وأقطػػاب
األمر قد استخدـ بشكؿ يس  إلى قضية اإلنساف عموًماخ ويدفعو إلى نوع مف الفكر النظرى الػذاتى 

 الذى ال ينتيى إلى االلتزاـ بالجماعة إال بصعوبة.
عنػى أف احتياجػو لقد خمؽ مجتمع الصناعة ما ُعرؼ بػالفكر الجمػاعىخ وبػالفرد المػرقـ خ بم 

لمكتػػػػػؿ البشػػػػػرية الضػػػػػخمة قػػػػػد خمػػػػػؽ الفرصػػػػػة لحركػػػػػات الجمػػػػػوع. إف المػػػػػدف الجامعيػػػػػة الضػػػػػخمةخ 
والمستعمرات الصناعيةخ والمساكف الشعبيةخ والنوادىخ قد أتاحػت الفرصػة ألف تفكػر جمػوع الشػباب 

آلػة ضػخمةخ بعقمية واحدةخ وتدفعو إلى االحتجاج عمى ىذا النظاـ الذى جعؿ منو ترًسا صػغيًرا فػى 
وأصبح التظاىر سمة مميزة لممجتمع الصناعىخ وىكذا أتى االحتجاج بأداة مف نفػس األدوات التػى 
خمقيػا ىػذا المجتمػػع. لقػد اسػتمـز األمػػر مػائتى عػاـ ليكتشػػؼ الشػباب نفػس أداة الحػػرب التػى وجيػػت 

 إلى صدرهخ وحتى يعيدىا إلى صدر المجتمع القائـ.
جتماع أف يطمقوا اسـ  سمطة الطمبة  عمى الحركات التى وأخيًرا أصبح مف حؽ عمماء اال  

 انبثقت مف كؿ جامعات العالـ تحتج عمى كؿ النظـ الثابتة التقميدية.
ذا كػػػػاف الػػػػبعض يقػػػػوؿ إف الجامعػػػػة ىػػػػى عقػػػػؿ األمػػػػةخ فقػػػػد أراد الطمبػػػػة أف يجعمػػػػوا مػػػػف    وا 

أتى ىذا المطمب فى وقت ال تحتػاج الجامعة مناًرا لراديكالية ثورية جديدةخ ال قمعة لمفكر التقميدىخ و 
فػػػالمعروؼ أف السػػػوربوف عمػػػى سػػػبيؿ –فيػػػو الجامعػػػة لمعػػػودة إلػػػى تقاليػػػد الحريػػػة الجامعيػػػة فحسػػػب 

قامػػت بػػأوؿ ثػػورة فػػى القػػرف السػػادس عشػػر. بػػؿ إنػػو يػػأتى فػػى ظػػروؼ اجتماعيػػة تقتضػػى  -المثػػاؿ
الجامعػة شػيًئا أشػبو بمدرسػة تغيير فكرة الجامعة نفسيا. إف ازدياد عدد الجامعييف المطرد جعؿ مف 

كبيرةخ ال حمقات جدؿ وبحث ومناقشةخ بحيث أصػبح الطالػب مجػرد وعػاء يتمقػى بعػض المعمومػات 
التى تؤىمو لمدخوؿ فى عجمة المجتمع المحافظ. وأصبح ىذا الشكؿ مػف التػدريس  يػر مناسػب مػف 

ـ تمػػنح لممينػػدس أو وجيػػة نظػػر التطػػور العممىخوبالتػػالى التكنولػػوجى. إف المصػػانع الضػػخمة اليػػو 
 الكيمائى فرصة البحث والدراسة أكثر مما تمنحيا الجامعة.
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ومف المعروؼ بالنسبة لعممية التأريخخ أنيا إذا كانت عادة تبدأ بتحديػد عػاـ بعينػوخ إال أف   
نمػا  بدايػة االنفجػارخ واالنفجػار يعنػى  -إذا صػح التعبيػر–ذلؾ ال يعنى البداية مػف نقطػة الصػفرخ وا 

عداد وتكوف عبلقات..أف ىناؾ   حركات تخمر وا 
حيث كانت مقسمة بيف كؿ مف -خ عمى سبيؿ المثاؿخ ُعزلت برليف الغربيةٜٛٙٔففى عاـ  

عػف بػرليف الشػرقية الشػيوعيةخ ممػا شػكؿ -المعسكر االشتراكى الشرقىخ والمعسكر الرأسمالى الغربى
 ٜٛٙٔالشػػػيوعى الصػػمب. وفػػػى جزيػػرة  ربيػػة وسػػػط الجميوريػػة الديمقراطيػػػة األلمانيػػة ذات النظػػاـ 

أصػػػبحت الجامعػػػة الحػػػرة فػػػى بػػػرليف الغربيػػػة األفضػػػؿ مػػػف نوعيػػػا فػػػى المظػػػاىرات الجماىيريػػػة ضػػػد 
 التورط األمريكى فى فيتناـخ وضد حكومة ألمانيا الغربية نفسيا.

وقتيػػا كانػػت إيطاليػػا تضػػـ أقػػوى حػػزب شػػيوعى يوجػػد خػػارج أنظمػػة اشػػتراكية الدولػػة. وفػػى   
لـ يكف فقط الشيوعيوف ىـ مف بدءوا جولة إمػبلء المطالػبخوالتى اسػتمرت إلػى  ٜٛٙٔإيطاليا عاـ 

أوائؿ السبعينيات مف القرف العشريفخ بؿ كاف معيـ عدد كبير متنوع مف العماؿ والرعاة الكاثوليػؾخ 
 (.319)تشارلز تيمى: ومواطنى الطبقة الوسطى أحياًنا بشكؿ مستقؿخ وأحيانا بالتنسيؽ والتوافؽ 

يف األحػػداث األكثػػر شػػيرة خ كػػاف انضػػماـ الطػػبلب والعمػػاؿ الفرنسػػييف فػػى ىجمػػات ومػػف بػػ 
شبو منسػقة ضػد نظػاـ شػارؿ ديجػوؿخ و جػورج بومبيػدو خ وقػد بػدأو وكػأف بامكػانيـ إسػقاط النظػاـ. 

بنشػػر مقابمػػة مػػع  ٜٛٙٔفػػى مػػايو عػػاـ  Nouvel Observateurوفػػى ىػػذا السػػياؽ قامػػت مجمػػة 
عاًماخ وقد أجرى المقابمة  ٖٕنديت  الفرنسى األلمانىخ البالغ مف العمر قائد الطمبة  دانياؿ كوىف ب

  جاف بوؿ سارتر  الفيمسوؼ الوجودى الكبيرخ حيث جاء افتتاحيا عمى ىذا النحو:
جاف بوؿ سارتر: فى  ضوف أياـ قميمػةخ وبػدوف دعػوة إلػى إضػراب عػاـخ أصػيبت فرنسػا بشػمؿ  -

صانع. ىػؿ كػاف ىػذا كمػو ببػب أف الطػبلب سػيطروا تاـ بفعؿ اإلضرابات واالعتصامات فى الم
لػى أى مػدعمى الشػوارع فػى الحػى البلتينػى؟ كيػؼ تحمػؿ ا ى يمكػف أف لحركػة التػى بػدأتموىا؟ وا 

 تصؿ؟

خ وىدفنا األوؿ ىو اإلطاحة بما يتجاوز توقعاتنا فى البداية دانيؿ كوىف بندت: لقد نمت الحركة -
دث ذلػػػػؾ أو لػػػػـ يحػػػػدث. إذا شػػػػاركنا الحػػػػزب يس فػػػػى أيػػػػديناخ سػػػػواء حػػػػبالنظػػػػاـخولكف األمػػػػر لػػػػ

: ةخ لف  تكوف ىناؾ مشكمطمبة أخرىخ أىدافناخ و الفيدرالية العامة لمعماؿخ واتحاداتخ و الشيوعى
 خ ألنو ال يممؾ وسائؿ لصد ما تظيره القوى العاممة مف قوة.سيسقط النظاـ فى مدى أسبوعيف

رئػيس الػوزراء الفرنسػى فػى –يػدو  كاف حكـ التاريخ خبلؼ ذلػؾخ فقػد جػاءت تنػازالت  بومب 
 لمعماؿ المنظمػيف فػى الوقػت المناسػبخ لتشػؽ التحػالؼ المؤقػت بػيف العمػاؿ والطمبػةخ  -ذلؾ الوقت

 (.370)تيمى: وجاء اقتراح يونيو بالنصر لديجوؿخ لكف الحركة دوف شؾ ىزت النظاـ فى فرنسا 
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ا داخ أقامت كؿ جامعة تقريبً إلى خارج أوروبا الغربيةخ ففى كن ٜٛٙٔوقد امتدت تعبئة عاـ  
انتفاضػػتيا الخاصػػةخ وشػػف أربعػػوف ألػػؼ طالػػب مػػف الكيبيػػؾ إضػػراًبا عاًمػػا مػػف أجػػؿ دولػػة اشػػتراكية 

 مستقمة.
وفػػى المكسػػيؾخ أدت المطالػػب الطبلبيػػة لمحريػػات المدنيػػة إلػػى إضػػرابات عامػػة فػػى المبػػانى  

يػد. لقػد تقػدـ الطػبلب إلػى الجامعيةخ ومظاىرات ضخمة وصػؿ عػددىا إلػى مائػة ألػؼ مشػارؾ أو يز 
خ والتػى قتػؿ فييػا Tlaelolcoفػى  Culturas Plaza de la Tres  تجمػع الثػانى مػف أكتػوبر فػى

الجػػيش والشػػرطة مئػػات المتظػػاىريفخ وقبضػػوا عمػػى أكثػػر مػػف ألفػػى طالػػب. وفػػى بولنػػدا االشػػتراكيةخ 
أجؿ الحقوؽ السياسية  اتحد الطبلب والمثقفوف فى حممة مف المقاءات والمظاىرات وااللتماسات مف

واإلصػػبلح االقتصػػادىخ بػػالر ـ مػػف القمػػع الشػػديد الػػذى تعرضػػوا لػػو. وفػػى بػػراغخ تحػػدث المثقفػػوف 
 المعارضػػػػػوف ضػػػػػد الرؤيػػػػػة الشػػػػػيوعيةخ وسػػػػػاعدوا فػػػػػى جمػػػػػب اإلصػػػػػبلحى "أليكسػػػػػندر ديبشػػػػػيؾ "

Alexander Dubcek كية إلػى قيػادة الحػزب الشػيوعى التشيكوسػموفاكى. وقػد فتحػت التعبئػة التشػي
موسػػًما مػػف التحػػرر انتيػػى بعػػد مقاومػػة شػػديدة بغػػزو الػػببلد مػػف قبػػؿ الجنػػود والػػدبابات  ٜٛٙٔعػػاـ 

 السوفيتية فى أ سطس مف العاـ نفسو!!
ويعتبر البعض أف ما شيدتو نياية السػتينيات مػف القػرف الماضػى مػف ثػورات لمشػبابخ ىػو  

التػى بمػغ بعضػياخ مثػؿ ثػورة الشػباب  –ظاىرة فريدة لـ تسبؽ فى التاريخخ حيث فاجأت ىذه الثػورات
رجػػاؿ الدولػػةخ ورجػػاؿ الفكػػرخ  –الفرنسػػيةخ حػػًدا مػػف العنػػؼ ىػػدد بتقػػويض النظػػاـ الػػذى كػػاف قائًمػػا 

 (.39: 3950)السيد ياسيف، وزعماء األحزاب والمؤسسات السياسية فى نفس الوقت 
لػـ يسػبؽ  -ا التعبيػرإذا صػح ىػذ-وليس ىذا  ريًبا فى الواقعخ فػالتراث النظػرى لعمػـ الثػورة  

أف اىػػػػتـ كثيػػػػًرا بتجمػػػػي دور الشػػػػباب عمػػػػى وجػػػػو الخصػػػػوص فػػػػى إشػػػػعاؿ الثػػػػورات االجتماعيػػػػة أو 
السياسيةخ أو فى التصدى لقيادة معارؾ التغيير االجتماعىخ باصطناع الوسائؿ السممية أو بالمجوء 

 إلى أساليب الكفاح العتيقةخ إف لـ يجد الحوار.
ظاـ القائـ فى مختمؼ المجتمعات لـ يكف مقصػوًرا عمػى الطمبػة ور ـ أف االحتجاج ضد الن 

بمفردىـخ إال أنو يمكف القوؿ أف طمبة الجامعات والمعاىد العميػا ىػـ الػذيف قػادوا موجػات االحتجػاج 
 العنيفة ضد النظـ القائمة.

يطال   ذا تأممنػػا ثػػورات الطػػبلب فػػى كثيػػر مػػف الػػببلدخ مثػػؿ انجمتػػراخ وفرنسػػاخ وألمانيػػاخ وا  يػػاخ وا 
يمكف أف نبلحظ حقيقة ذات داللةخ مؤداىا أف مجموعات صغيرة مف الطمبة الشباف استطاعت منذ 
نياية الخمسينياتخ وبداية الستينيات مف القرف الماضى أف تصبح واعية تماًما بالتناقضات الكامنة 

ى والتطبيقػى فى أنساؽ القيـ التى كانت سائدة فى مجتمعاتيـخ ولذلؾ شػرعوا فػى توجيػو النقػد النظػر 
 ليا.
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لقػػد كانػػت األىػػداؼ األولػػى التػػى انصػػبت عمييػػا ثػػورات الشػػباب ىػػى القػػيـ السػػائدة التػػى    
تحكـ المجتمعاتخ وسيادة االتجاىات التجزيئية فى المعرفة والثقافةخوالقنوات التػى تصػب فييػا. ولػـ 

يـ الجامعػات يقتصر ىجوميـ عمى مضموف الدروس والمحاضرات الجامعيػةخ ولكػف تعػداه إلػى تنظػ
لى تنظيـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية بوجو عاـ.  والمعاىد العميا ذاتياخ وا 

وقد كشفوا عف الحقيقة التى مؤداىا أف مجموعات صغيرة مف الناس تسيطر عمػى وسػائؿ   
 االتصاؿ وتوجييا لخدمة النظاـ القائـ والحفاظ عمى وجوده.

ثػػورات الشػػباب ىنػػا وىنػػاؾخ لكػػفخ ظيػػرت ور ػـ أف قػػد كانػػت ىنػػاؾ فروقنوعيػػة متعػػددة بػػيف  
سػػمات مشػػتركة تجمػػع بينيػػا جميًعػػاخ سػػواء فيمػػا يتعمػػؽ بأىػػداؼ الثػػورةخ أو المسػػائؿ التػػى تياجميػػا 

 الثورة.
ف ىػػػػؤالء ال ييف أف يفسػػػػروا ثػػػػورة الطػػػػبلبخ حيػػػػث إوقػػػػد حػػػػاوؿ بعػػػػض الُمَنظّػػػػريف الماركسػػػػ  

ألمػػر الػػذى كشػػؼ مبكػػًرا عػػف قصػػور فػػى يمثمػوف طبقػػة ليػػا سػػماتيا التػػى توصػػفيا الماركسػػيةخ وىػػو ا
مثؿ ىذا التنظيرخ ذلؾ أف الطمبة يكونوف فئة اجتماعية متميزةخ  ير أف ىذه الفئة يمكف أف تتحوؿ 

)السػيد إلى جماعة ضا طة فى سياؽ اجتمػاعى وثقػافى معػيفخ وفػى ظػؿ ظػروؼ تاريخيػة محػددة 
 (.23: 3950ياسيف، 
ذيف قاموا وانخرطوا فى الثورةخ ذلؾ أف العماؿخ وفضبًل عف ذلؾخ لـ يكف الطبلب وحدىـ ال 

بفرنسػػا سػػرعاف مػػا التحمػػوا مػػع الطمبػػة ونشػػأ بيػػنيـ حػػوار عميػػؽخ  ٜٛٙٔوخصوًصػػا فػػى ثػػورة مػػايو 
 ونظـ عمؿ مشتركة.

 عدًدا مف السمات التى ميزت ثورة الشباب فى ىذه الفترة: (22)السيد ياسيف: وقدـ  
وف فى كثير مف البمدافخ قد تجاوز قدرات السػمطات أف األسموب الذى اتبعو الطبلب الثائر  -ٔ

جػػد فػػى التعامػػؿ معيػػـخ ولعػػؿ عمػػة ذلػػؾ يرجػػع إلػػى أنيػػـ التقميديػػةخ فكػػؿ وسػػائؿ القمػػع لػػـ تُ 
كانت لػدييـ اتجاىػات ضػد كػؿ أنمػاط السػمطة التقميديػةخ والعقميػةخ والبيروقراطيػةخ واألبويػةخ 

 لكفيمة بالتعامؿ معيا.وأعدوا أنفسيـ يوًما بعد يوـ لؤلساليب المختمفة ا

ويتضػػمف أسػػموب حركػػات الشػػباب أيًضػػا أسػػموًبا جديػػًدا فػػى القيػػادةخ فالمفػػاىيـ القديمػػة عػػف  -ٕ
 الػػزعيـ األوحػػد  و  السػػمطة األبويػػة  لػػـ تعػػد مقبولػػةخ والػػنمط الجديػػد مػػف السياسػػى الشػػاب 

ذلؾ ينظر إليػو ينظر إلى نفسو باعتباره واحًدا مف كؿخ وأنو قابؿ دائما لمتغيير والتبديؿخ وك
ذا تكمػػـخ فيػػو ال يعبػػر عػػف وجيػػة نظػػره الشخصػػية كفػػردخ ولكنػػو يتحػػدث باعتبػػاره  زمػػبلؤهخ وا 

 صوًتا يعبر عف زمبلئو.

مرونػػػػة وكفػػػػاءة الثػػػػورييف الشػػػػبابخ فيػػػػؤالء الشػػػػباب الػػػػذيف كػػػػانوا يتيمػػػػوف بالسػػػػمبية وعػػػػدـ  -ٖ
 االكتراثخ أظيروا مقدرة فائقة عمى العمؿ والتنظيـ.
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ف الفردخ وىذا الفرد ليس جديًدا تماـ الجدةخ فقد سبؽ أف ظير مثمػو فػى ظيور نمط جديد م -ٗ
حركات ثورية سابقةخ  ير أف ما ميز ىذا الفرد الجديدخ حرصو عمى عدـ حصر نفسو فى 
حساسػػو بضػػرورة تكاممػػو مػػع جمػػاع الحيػػاة اإلنسػػانية فػػى  نطػػاؽ تخصػػص ضػػيؽ وجامػػدخ وا 

الجديد أصبح ظيوره ظػاىرة جماعيػةخ ولػـ شموليا.  ير أف أىـ مف ذلؾ كمو أف ىذا الفرد 
يعػػػد ظيػػػوره حادثػػػة فرديػػػةخ كمػػػا كػػػاف ىػػػو الحػػػاؿ فػػػى الماضػػػى. وىػػػذه "العبقريػػػات" الباز ػػػة 
امتمكت عف نفسيا صورة مختمفة عف تمؾ التى كاف يمتمكيا عف نفسو العبقرى القديـخ فيػـ 

األصػػؿ أف يكػػوف  لػػـ يعتبػػروا أنفسػػيـ حػػاالت اسػػتثنائيةخ بػػؿ رأوا أنيػػـ حػػاالت عاديػػةخ وأف
 الكؿ مثميـ. 

وركػػزت ىػػذه الحركػػات عمػػى الطػػابع االجتمػػاعى لمفػػردخ ولػػـ تعػػد مقبولػػة تمػػؾ القػػيـ الخمقيػػة  -٘
الفردية التى كانت تحض الفرد عمى أف يشتغؿ بأموره ىو فقط. كما أنو لـ يكف فييا مكاف 

 وتجاوزىا.لمف يجيموف التقديس لمقيـ والحواجز القديمةخ وال  يعمموف عمى مخالفتيا 

كذلؾ ارتبطت حركػة الطمبػة فػى السػتينيات بحركػة السػبلـخ والتػى جػاءت كػرد فعػؿ لمسػموؾ  
االمبريػػػالى لمواليػػػات المتحػػػدة فػػػى البمػػػداف الناميػػػة والمتخمفػػػة. ومػػػف الموضػػػوعات التػػػى أثارتيػػػا ىػػػذه 

 إلػػػى معسػػػكريفخ وقيػػػاـ حػػػرب بػػػاردة عمػػػى حسػػػاب الشػػػعوب األخػػػرى -الحركػػػة انقسػػػاـ العػػػالـ وقتيػػػا
ومعارضػػة حػػرب فيتنػػاـخ والتػػدخؿ األمريكػػى لكػػبح ثػػورات التحريػػر فػػى العػػالـ الثالػػثخ كمػػا حػػدث فػػى 
كوبا وجميوريػة الػدومينكافخ فقػد نظػرت حركػة السػبلـ إلػى أمريكػا والػدوؿ الغربيػة عمػى أنيػا تمػارس 

ؿ الحكػـ ضرًبا جديًدا مف االمبريالية يستيدؼ السيطرة والػتحكـ فػى العػالـ الثالػث عػف طريػؽ اسػتبدا
المباشػػػر ليػػػذه الػػػدوؿ بالسػػػيطرة االقتصػػػادية والسياسػػػيةخ ومػػػف ثػػػـخ فبػػػالر ـ مػػػف المسػػػاعدة العالميػػػة 
والعمػػؿ الػػذى مارسػػتو المنظمػػات الدوليػػةخ فقػػد ظمػػت الغالبيػػة بعيػػدة عػػف الحيػػاة فػػى عػػالـ تتحقػػؽ فيػػو 

د ىػػػذا المسػػػاواة بػػػيف الشػػػعوب واألجنػػػاس. وكػػػاف مػػػف الطبيعػػػى أف يػػػنيض ىػػػذا الشػػػباب الثػػػائر ضػػػ
السموؾ االمبريالىخ وأف يدعو إلى أف التقدـ التكنولوجى ال يعنى مزيًدا مف السػيطرة عمػى الضػعفاء 
نمػا يعنػى مزيػًدا مػف السػبلـ والمسػاواة. وقػد تبمػورت ىػذه القضػية مػف خػبلؿ حركػة  فى ىذا العالـخ وا 

ت والتجمعػػػات السػػػبلـ العػػػاـ التػػػى كرسػػػت جيػػػودا كبيػػػرة لنشػػػرىا والػػػدعوة ليػػػا مػػػف خػػػبلؿ المظػػػاىرا
 (. 231)أحمد زايد: والمنشورات 

وحػػػيف يسػػػتقر فػػػى وجػػػداف شػػػعب مػػػف الشػػػعوب إحسػػػاس عميػػػؽ بقوتػػػو وثرائػػػو..وحيف تعمػػػد  
السمطات إلى إشاعة ىذا اإلحساس وترسيخوخ ثـ تتفجر متناقضات الحياة فى ىذا البمد عف حقائؽ 

ور بػالقمؽخ يتػرؾ آثػاًرا عميقػة تزيح اإلحساس باألماف والرخػاء عػف مسػتقرهخ ينسػاب فػى النفػوس شػع
عمػػى الحيػػاة فػػى ىػػذا البمػػدخ مػػف خػػبلؿ طػػرح تسػػاؤالت تشػػكؾ فػػى كػػؿ المسػػممات القديمػػة ..وىػػذا مػػا 

 حدث فى الواليات المتحدة األمريكية فى أواخر ستينيات القرف الماضى.
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لقػػػػد سػػػػاد األمػػػػريكييف شػػػػعور ىائػػػػؿ بالثقػػػػة فػػػػى قػػػػوة الواليػػػػات المتحػػػػدة ورخائيػػػػاخ وعممػػػػت   
..ال  سمطات األمريكية عمى ترويج فكرة أف الواليات المتحدة دولة ال تيـز

لكػػف األمػػريكييف فػػى الفتػػرة المشػػار إلييػػا لػػـ يكونػػوا يعترضػػوف عمػػى الحػػرب الشػػييرة فػػى    
فيتناـخ فببلدىـ كانت قادرة عمى النصر فى أى مكافخ ومعيشتيـ لـ تكف لتتأثر بما كاف يجرى فى 

أرضػػػػيـ . ولكػػػػف الحقيقػػػػة سػػػػارعت إلػػػػييـ تصػػػػدميـخ يحمميػػػػا صػػػػمود  أرض اآلخػػػػريفخ بعيػػػػًدا عػػػػف
الفيتنامييفخ وضرباتيـ القوية المتصاعدةخ وتأكػد ليػـ أف قػوة أمريكػا عػاجزة عػف تحقيػؽ النصػرخوأف 
األمريكييف كانوا يموتوف بالجممة كؿ يوـ..وأف الحػرب كانػت قػد بػدأت تقتػنص مػف دخػوليـخ وتػؤثر 

ومػػا تفجػػر عنػػو مػػف متناقضػػات داخػػؿ –مشػػعب األمريكػػى. وكػػؿ ىػذا عمػى مسػػتوى الرخػػاء التقميػػدى ل
مثػػؿ العجػػز عػػف حػػؿ المشػػكمة العنصػػريةخوتفاقـ المشػػكبلت االقتصػػاديةخ  –الواليػػات المتحػػدة نفسػػيا

قػػػد خمػػػؽ حالػػػة مػػػف التمػػػرد عمػػػى نظػػػاـ الحيػػػاة األمريكيػػػة ذاتيػػػا بأسسػػػو -وانتشػػػار العنػػػؼ والجريمػػػة
 (.05: 3909)عاطؼ الغمرى، ومفاىيمو 
ومف ىنا وجدنا اتجاًىا عاًما بيف الكتاب األمريكييف واألوربييفخ فى ىذه الفترةخ يسمـ بوجود  

بػػػدءوا يعيشػػػوف ثػػػورة ضػػػد  -والطمبػػػة خاصػػػة–ثػػػورة بػػػيف الشػػػباب فػػػى الواليػػػات المتحػػػدةخ فالشػػػباب 
ز مؤسسات المجتمع الذى يعيشوف فيوخ وكانوا فى استياء إزاء ما كاف يقدمو ليـ المجتمػعخ أو يعجػ

عػف تقديمػو إلػػييـخ وفػى نفػػور مػف أف الجامعػػات التػى مػػف واجبيػا مسػػاعدتيـ عمػى فيػػـ العػالـ الػػذى 
يعيشػػػػػوف فيػػػػػػوخوالتمتع بػػػػػوخ قػػػػػػد أصػػػػػبحت أدوات حػػػػػػولتيـ إلػػػػػى أجيػػػػػػزة فنيػػػػػة لخدمػػػػػػة الرأسػػػػػػمالييفخ 

 والبيروقراطييف وسمطة الحزبخ والجنراالت.
يػػا تعبيػػر "اليسػػار األمريكػػى ىػػذه الثػػورةخ كانػػت تحتػػوى عناصػػر أطمػػؽ عمييػػا فػػى مجموع  

الجديد"..وىذه العناصر المتمردة عمى أسس الحياة األمريكية وأنماطيا التقميديةخ مثمت مرحمػة ثانيػة 
لحركة اليسار األمريكىخ الذى كاف تمردهخ فى مرحمتو األولىخ يتحرؾ فى إطار النظػاـ نفسػوخ دوف 

 تخطى حدوده التقميدية المسمـ بيا. 
ى لميسػػار األمريكػػى كانػػت انعكاًسػػا دقيقًػػا لمفكػػر األمريكػػى الػػذى كػػاف مشػػبًعا والمرحمػػة األولػػ 

باسػػػتثناء الزنػػػوجخ وىػػػـ كػػػانوا -بػػػروح محافظػػػة عميقػػػةخ وكػػػاف ىػػػذا ناتًجػػػا عػػػف أف األمػػػريكييف عموًمػػػا
ذا كػاف ثمػة مبػدأ ثػورى فػى التػراث األمريكػى –الطبقة المحرومة  اعتبروا أنفسػيـ ..طبقػة وسػطى. وا 

ؽ اإلنسافخ فقد كاف فيو مبدأ معاد لمثورةخ يستند إلى حقوؽ الممكية..وكاف ىذا ناتًجا استند إلى حقو 
مػػف أف المظيػػر الػػدائـ الوحيػػد فػػى الصػػورة االجتماعيػػة كػػاف ىػػو التميػػؼ العػػاـ عمػػى تحقيػػؽ الرخػػاء 

 المادى.
 وقد انعكست آثار ىذا الحماس لمرفاىية المادية عمى السياسة واألدبخ فقد كانت السياسػة  

أو المعارضخ والحزب أصبح مجموعة مف المصالح أكثر منو مجموعة مف  –أسموًبا لمحزب الحاكـ
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مػػف خػػبلؿ  –المبػػادئخ وكانػػت السياسػػة فػػى النيايػػة خطػػوات مشػػتركة لمجموعػػة مػػف األفػػراد يسػػعوف 
 لحماية ىذه المصالح وتوسيعيا. –أجيزة قوية ومنظمة

راطية التى يعبر عنيا األدبخ كانت أساًسػا وكاف األدب ىو أدب الطبقة الوسطىخ والديمق  
 ديمقراطية الطبقة الوسطى التى تفترض سمطاف الثروة.

كاف ىناؾ إذف اتجاه عاـ سعى لمرخاء المادى بتميػؼخ وآمػف بسػمطاف الثػروةخ وأصػر عمػى  
)عػاطؼ الغمػرى: وقد أسيـ فى اإلبقاء عمى ىذا االتجاه عدة أسبابخ أىميا  حماية حقوؽ الممكيةخ

00): 
أف األجيزة التى كانت تصور ىذا االتجاه وتفسره لمفرد األمريكىخ ىى فػرع مػف مشػروعات  -ٔ

 العمؿ الكبرىخ وينطبؽ ىذا عمى السينماخ واإلذاعةخ و البية الصحؼ.

أف نفػػوذ رجػػاؿ األعمػػاؿ كػػاف مػػتغمغبًل فػػى مجػػاالت التعمػػيـ والبحػػث العممػػىخ فالمػػدارس فػػى  -ٕ
سػػػػػة كميػػػػػة لترسػػػػػيخ اعتقػػػػػاد يجعػػػػػؿ طريقػػػػػة الحيػػػػػاة الواليػػػػػات المتحػػػػػدة كػػػػػادت أف تكػػػػػوف مكر 

األمريكيػػػةخ وكأنيػػػا جػػػزء مػػػف عقيػػػدة دينيػػػةخ وحيػػػث عكػػػس النظػػػاـ التعميمػػػى طبيعػػػة النظػػػاـ 
 االقتصادىخ صعب التعرض ألى موضوع قد يعرض حقوؽ الممكية لمخطر.

جرت حركة اليسار األمريكى  –وفى إطاره فى نفس الوقت–وفى مواجية ىذا االتجاه العاـ 
 معبرة عف تفكير أبناء الطبقة الوسطى. -ى مرحمتيا األولىف

وكانػػػت حقػػػوؽ الممكيػػػة مسػػػألة مسػػػمًما بيػػػا لػػػدى الراديكػػػالييف األمػػػريكييف منػػػذ فجػػػر الحركػػػة  
يعتقدوف أف ضماف حقوؽ  ٙٚٚٔالميبرالية فى الواليات المتحدةخ وكاف الراديكاليوف أنفسيـ فى عاـ 

ة الفرديػػة. ور ػػـ ىػػذا فقػػد شػػيد تػػاريخ الراديكاليػػة األمريكيػػةخ الممكيػػةخ ىػػو أفضػػؿ طريػػؽ لػػدعـ الحريػػ
ىجمػػات عمػػى طريقػػة حػػرب العصػػابات عمػػى حقػػوؽ الممكيػػةخ وفػػى الفتػػرة األخيػػرة مػػف القػػرف الثػػامف 
عشػػػر نػػػادى ىػػػؤالء بػػػأف حقػػػوؽ اإلنسػػػافخ وليسػػػت حقػػػوؽ الممكيػػػةخ ىػػػى الحقػػػوؽ الوحيػػػدة المطمقػػػة. 

أسػػاس أف حقػػوؽ الممكيػػة ليسػػت حقوقًػػا طبيعيػػةخ بػػؿ  وامتػػدت دعػػوتيـ فػػى القػػرف التاسػػع عشػػر عمػػى
 (.00)عاطؼ الغمرى: تقميد اجتماعى 

أخذت بالنصيحة القائمة "إف السمطة  خالعشريف ستينيات القرفوبدخوؿ الراديكالية األمريكية  
القائمة ليس ليا حػؽ تنظػيـ تصػرفات األفػراد وال أفكػارىـ"خ ومثػؿ ىػذه النصػيحة كانػت تحمػؿ خطػر 

صػػػياف القػػػانوف. وفػػػى الحقيقػػػةخ فػػػاف سػػػموؾ ىػػػذه السػػػمطة القائمػػػة قػػػد يجعػػػؿ كػػػؿ األشػػػكاؿ إشػػػاعة ع
 الديمقراطية السياسية مجرد مظير خارجى يستحؽ ىدمو لكشؼ الحقيقة التى يحجبيا.

وىكػػػذا أمكػػػف بمػػػورة التػػػاريخ األمريكػػػى أمػػػاـ المرحمػػػة الثانيػػػة لمراديكاليػػػة األمريكيػػػة فػػػى التسػػػاؤالت    
 التالية:

 نا أف نسمح بالعبودية؟ىؿ عمي -

 ىؿ يجب أف نخوض حروبا  ير عادلة؟ -
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 ىؿ نكـر الممكية أكثر مما نكـر اإلنساف.. -

وكانػػت اإلجابػػات التػػى تػػـ طرحيػػا مػػف خػػبلؿ حركػػة الشػػباب فػػى ثػػورتيـخ تػػتمخص فػػى كممػػات: 
 الحقوؽ المدنيةخ والسبلـخ واالشتراكية!!

 

 تفسير نفسى:
السػػػتثمار تخصصػػػو فػػػى عمػػػـ الػػػنفس ليتقػػػدـ  (00: 3900)أحمػػػد فػػػائؽ، وسػػػعى الػػػدكتور 

خ حيػػث شػػارؾ فػػى الػػتحفظ عمػػى ىػػذا الوصػػؼخ مؤكػػًدا أنيػػا ٜٛٙٔبػػبعض التفسػػيرات لثػػورة الطػػبلب 
ثورة "شبابية"خ مػف خػبلؿ مجموعػة مػف الشػواىدخ مشػارًكا فػى ذلػؾ بعػض أصػحاب االىتمػاـ بدراسػة 

 تفسيرات التى قدميا فائؽ: الظاىرةخ مما عرضنا لبعضيـخ وخاصة السيد ياسيفخ ومف أبرز ال
أف مطالب الثوار  الطمبة  لـ تكف مطالب طبلبية فى أى بمػد مػف البمػداف التػى قامػت فييػا  -ٔ

 ثورتيـ.

لـ يقـ الطمبة بثوراتيـ فى إطار طبلبى محدودخ بؿ سعوا بكػؿ جيػد ألف يوسػعوا مػف إطػار  -ٕ
 ثورتيـ لتضـ الجماىير ونجحوا فى بعض الحاالت فى ذلؾ.

تقميػػػػدًيا بػػػػيف ثػػػػورات وسػػػػمطات لػػػػذى أوضػػػػحتو ثػػػػورات الشػػػػباب كػػػػاف صػػػػراًعا أف الصػػػػراع ا -ٖ
خمما يشير إلى أف الموقؼ لـ يختمؼ كثيًرا عف المواقػؼ فػى الثػورات التقميديػةخ حيػث الدوؿ

 اعتبرت الثورات الطبلبية ثورات تقميدية مف جانب بعض السمطات.

طبلبػػى إال بوصػػفو جػػزًءا مػػف أف نتػػائج ىػػذه الثػػورات كانػػت نتػػائج عامػػة ال  تمػػس الكيػػاف ال -ٗ
 كياف المجتمع ككؿ.

ولكػػف بػػالر ـ مػػف ذلػػؾخ ال يمكػػف أف نعتبػػر ىػػذه الثػػورات تقميديػػة قػػاـ بيػػا طمبػػةخ فمػػيس مػػف  
الممكف أف ننكر الطابع المميز ليا وىو قياميا فى  إطار شبابى خ و  بزعامات شبابية . ولقد كاف 

الثوريوف التقميػديوفخ والمصػمحوف التقػدميوفخ كػانوا الموقؼ مف ىذه الثورات  ريًبػا إلػى حػد كبيػرخ فػ
قمػػؿ مػػف شػػأنيا الػػبعض و واضػػحى الػػتحفظ إزاء ىػػذه الثػػورات: أدانيػػا بعضػػيـ واتيميػػا بالفوضػػويةخ 

 اآلخرخواعتبرىا خروًجا عف الخط الطبيعى لمثورة.
  مبػدًيا مبلحظػة ميمػةخ وىػى أف تػراث ٕٙواستوقؼ التفسػير السػيكموجى أحمػد فػائؽ  ص  

الػنفس فػػى دراسػة الثػػورات محػدود لمغايػػةخ فػر ـ أف لعمػـ الػػنفس إسػيامات فػػى موضػوع الثػػورة خ  عمػـ
معظميػػػا إسػػػيامات ىامشػػػيةخ فػػػى أ مػػػب الحػػػاالتخ فعمػػػـ الػػػنفس يتعػػػرض لػػػبعض جوانػػػب السػػػموؾ 
واالنفعػػاؿ والحفػػز التػػى تتضػػح فػػى الثػػوراتخ كػػالعنؼ والتػػدمير واالنقيػػاد لمنزعػػات البدائيػػة. كمػػا أنػػو 

بعض ظػػواىر أخػػرى تصػػاحب الثػػوراتخ كالقيػػادة والتػػأثر باإلشػػاعات وتغيػػر الػػرأى العػػاـخ يتعػػرض لػػ
والقابمية لئليحاءخ وتعد ىذه الجوانب مف الموضوعات األساسية فػى عمػـ الػنفس االجتمػاعى. ولكػف 
ينػػدر أف نقػػع عمػػى تنػػاوؿ سػػيكموجى مباشػػر لمثػػورة ذاتيػػا كظػػاىرةخ فعػػالـ الػػنفس ال يجػػد فػػى "الحػػدث 
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ا اجتماعًيػا" تنشػأ فيػو وتػنعكس عميػو "الظػواىر النفسػية". ور ػـ ظػاىرة نفسػيةخ بػؿ يػراه "موقفًػ الثورى"
ذلػؾخ تصػػادفنا أحياًنػا محاولػػة لتنػػاوؿ الثػورة بوصػػفيا "ظػػاىرة نفسػية"خ إنمػػا يعنػػى أف عػالـ الػػنفس قػػد 

 قمب جوىر الحدث الثورى تماًما.
تصػػور الػػدكتور فػػائؽخ بحكػػـ  إف الثػػورة حػػدث تػػاريخى ذو ظػػروؼ اقتصػػادية خالصػػةخ كمػػا 

انتمائو الماركسى  والتحميمى النفسى خ الذى كنا نعرفو عنو وقتما كػاف ضػمف أعضػاء ىيئػة تػدريس 
ف كاف قد اسػتدرؾ إلػى تحفػظ  قسـ عمـ النفس فى آداب عيف شمس فى ستينيات القرف الماضىخ وا 

رةخ ألف القاعدة االقتصادية يشير مف خبللو إلى أف األمر ال يقؼ عند حد الصراع االقتصادى لمثو 
لمثورة تتيح مجااًل ألبنية عموية ذات طابع نفسى واجتماعى. لذلؾخ عندما يتناوؿ عالـ النفس البناء 
السػػيكموجى لمثػػورةخ باعتبػػاره األصػػؿخ سػػوؼ يجعػػؿ القاعػػدة االقتصػػادية النتيجػػةخ وىػػى فػػى األصػػؿ 

بػوجيتى النظػر ىػذه ينتيػى بػو األمػر إلػى  الذى يقولو كاتبنا: السبب. ويبرز اإلشكاؿ ىنػا أف األخػذ
أحػػػد أمػػػريف: إمػػػا أف يخمػػػص إلػػػى أف الثػػػورة ىػػػى مظيػػػر انحرافػػػىخ ألنػػػو ال يجػػػد فػػػى البنػػػاء النفسػػػى 
ما أف ينتيى إلى أف الثورة حدث نفسى حركو زعيـ مما أدى إلى اندفاع الجمػاىير تحػت  مبرراتوخ وا 

ومػػف ىنػػا فّسػػر كاتبنػػا ضػػآلة إسػػياـ عمػػـ  دوف تبصػػر ورويػػةخ ولمصػػمحة الػػزعيـ والزعامػػة. خقيادتػػو
 النفس.

لكػف الػدكتور فػػائؽ ال يعػدـ البحػث فػػى تأكيػد إمكػاف عمػػـ الػنفس تفسػير ظػػاىرة الثػورةخ مػػف   
خػػبلؿ المنظػػور الماركسػػى المعػػروؼ الخػػاص بػػالتطورخ وبالتػػالىخ عنػػدما يقػػوـ عػػالـ الػػنفس بدراسػػة 

الحقػائؽ التػى تػدؿ عمػى وجػود نزعػات إلػى اإلنساف مف خبلؿ ظاىرة تطورهخ فانو يتعرض لعدد مف 
الثػػػػورةخ أى حقػػػػائؽ تػػػػدؿ عمػػػػى  الثوريػػػػة . وألف االلتػػػػزاـ بػػػػالنظر الماركسػػػػى يقتضػػػػى إبػػػػراز قضػػػػية 
التنػاقضخ يجػد أف قػػانوف عبلقػة الفػػرد بػالمجتمع ىػػو قػانوف التضػػادخ والمقصػود بعبلقػػة التضػاد بػػيف 

خ ممػػػا يسػػػمح بػػػالتطور المتبادؿخوعقػػػد الفػػػرد والمجتمػػػع أف عبلقتيمػػػا ىػػػى عبلقػػػة الموضػػػوع بنقيضػػػو
مػػا حػػدث أى تطػػور ألى  خعبلقػػات مجممػػة بػػيف الفػػرد والمجتمػػعخ فمػػو كػػاف المجتمػػع ىػػو صػػنو الفػػرد

 منيما!!
والحػػػػؽ أف السػػػػػر الكبيػػػػػر وراء ىػػػػذه التحػػػػػوالت المفاجئػػػػػة التػػػػى حيػػػػػرت أصػػػػػحاب الخطػػػػػط   

اإللكترونيػة عمػى السػواءخ وجػاءت مخالفػة لجميػع حسػابات العقػوؿ البشػرية  و خ وواضعى السياسػات 
يكمف فى تمؾ القوة الرائعة التى أحدثت فى المجتمع األمريكى أوؿ تحػوؿ حقيقػى عميػؽ يطػرأ عميػو 

 منذ عشرات طويمة مف السنيفخ ونعنى بيا قوة الشباب..
خ بأوسػػع السػػتينيات بوجػػو خػػاص صػػراًعا ثقافيػػا فػػؤلوؿ مػػرة خػػاض الشػػباب األمريكػػىخ فػػى  

ا  أسػػموب الحيػػاة األمريكػػى خ الػػذى كػػاف دائًمػػ د طريقػػة تفكيػػر كاممػػةخ وىػػذهكممػػةخ ضػػمعػػانى ىػػذه ال
مبعػػث فخػػر واعتػػزاز شػػديد لؤلمػػريكييف. وألوؿ مػػرة تكتسػػب الحركػػة أبعػػاًدا ال يمكػػف معيػػا أف تػػتيـ 
بأنيا تعبر عف مصالح حزب معيف أو جماعة معينةخ بػؿ ال يكػوف ىنػاؾ مفػر مػف االعتػراؼ بأنيػا 
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راجعػة قػػيـ ظػؿ ىػذا المجتمػع يأخػذىا قضػػية مسػمًما بيػا طػواؿ الجػزء األكبػػر اتجػاه عػاـ يرمػى إلػى م
عطائيػػا  مػػف تاريخػػوخ وبأنيػػا دعػػوة إلػػى إدخػػاؿ أىػػداؼ الحػػب والسػػبلـ فػػى نمػػط الحيػػاة األمريكيػػة وا 
المكانة التى كاف يحتميا البحث عف الثروة والنجاح العممى والتنافس المرير فى سبيؿ الصعود عمى 

 (.5: 3909ؤاد زكريا ، )فحساب اآلخريف 
وليس أدؿ عمى ىذه األبعاد المتسعة التى اتخذتيا حركة الشباب األمريكػى فػى تمػؾ الفتػرةخ  

مػػػف أف الػػػذيف قػػػاموا بيػػػا ربطػػػوا عمػػػى الػػػدواـ ربًطػػػا وثيقًػػػا بػػػيف حػػػرب فيتنػػػاـ وبػػػيف مشػػػكمة التمييػػػز 
العقميػػة التػػي بعثػػت العنصػػرىخ ومشػػكمة الفقػػرخ حيػػث أدركػػواخ بػػوعى عميػػؽخ أف نفػػس القػػوىخ ونفػػس 

أو تقتػػؿ بػػبل سػػبب فػػى فيتنػػاـخ ىػػى ذاتيػػا التػػى كانػػت تحػػـر  بزىػػرة شػػباب األمػػريكييف لتمػػارس القتػػؿخ
مبلييف الممونيف مف أبسط حقوقيـ اإلنسانيةخ وىى ذاتيا التى تركت األقميػة  يػر القميمػة تعػانى مػف 

نظػـ الحكػـ الفاسػدة  وال  الفقر وتحيا فى ظروؼ معيشة  ير إنسػانيةخ وسػطمجتمع ينفػؽ عمػى دعػـ
نقػوؿ عمػػى التسػمح  أضػػعاؼ مػا يمػػـز لضػماف حيػػاة كريمػة لكػػؿ فػرد مػػف ىػذه األقميػػة التعيسػة. ومػػف 
جية أخرى فاف األسموب الذى حاولت السمطات المسيطرة أف تقنع بو خصـو حرب فيتناـ ىو ذاتو 

الفقػػرخ إذ قػػاؿ ليػػـ: إف األسػػموب الػػذى يتبػػع فػػى محاولػػة إقنػػاع السػػاخطيف عمػػى التمييػػز العنصػػرى و 
المسألة أعقد مف أف تحؿ عمػى الفػورخ فينػاؾ عوامػؿ كثيػرة متشػابكة متػداخؿ فييػاخ والبػد مػف التػزاـ 

 الصبرخ ألف مضى الوقت كفيؿ أف يصمح كؿ ش . 
والواقػػع أف شػػموؿ نظػػرة الشػػباب إلػػى المشػػكبلت التػػى واجييػػا المجتمػػع األمريكػػىخ وقػػدرتيـ  

فػى ظاىرىػا منعدمػة الصػمة فيمػا بينيػاخ ىػى التػى ميػزتيـ عػف كثيػر مػف  عمى الربط بيف أمور تبدو
الكتػػاب الكبػػار الػػذيف لػػـ يسػػتطيعوا تقػػدير العوامػػؿ التػػى دفعػػت الشػػباب إلػػى التمػػردخ عمػػى الػػر ـ مػػف 
أنيػػـ وقفػػوا موقفػػا اتسػػـ بالتقدميػػة فػػى كػػؿ مشػػكمة مػػف ىػػذه المشػػكبلت عمػػى حػػدة. ىػػؤالء الكتػػاب لػػـ 

بلت كميػػا واحػػدخ وحميػػا واحػػدخ بػػؿ فضػػموا الحمػػوؿ الجزئيػػة المنفصػػمة لكػػؿ يعترفػػوا بػػأف سػػبب المشػػك
ظاىرة عمى حدةخ وبذلؾ اشتركواخ دوف أف يشعرواخ فػى نفػس طريقػة التفكيػر التػى تولػدت عنيػا كػؿ 

 ىذه الشرورخ ىؤالء ىـ الذيف رأوا فى حركات الشباب تمرًدا أىوجخ ودعوا إلى التعقؿ والحكمة . 
نػػوا بػػأف الحػػؿ الوحيػػد لكػػؿ المشػػكبلت الثقافيػػة أو الحضػػارية التػػى عػػانى أمػػا الشػػباب فقػػد آم 

منيا المجتمع األمريكى ىو التغيير الجػذرى لتمػؾ المسػممات الفكريػة والنفسػية التػى يقػـو بيػا النظػاـ 
الذى كاف قائًماخ أنيـ بدورىـ دعوا إلى نوع مف  الثورة الثقافية خ بمعنى خاص بيـخ وىـ ليسػوا أقػؿ 

تغييػر أسػموب الحيػاة فػى مجػتمعيـ مػف الشػباب الثػائر فػى أى بمػد آخػرخ ومػف ىنػا نظػروا  ر بة فػى
إلى أى حؿ جزئى عمى أنوخ فى حقيقتوخ دعـ لمنظػاـ القػائـخ وعامػؿ عمػى زيػادة فاعميتػوخ ميمػا بػدا 

 فى الظاىر مرتكًزا عمى أسس نقدية.        
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 تداعيات ثقافية:
ت ثقافيػة مختمفػةخ يحتػاج الحػديث فييػا دراسػة مسػتقمةخ وسرت عدوى التمرد والتغيير مجػاال 

 لكنا ىنا نكتفى باشارات سريعة:
نجػػػد أف الشػػػعر الحػػػديث أخػػػذ يعبػػػر عػػػف عػػػذاب  خففػػػى مجػػػاؿ الشػػػعرخ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ 

اإلنسػػػاف وضػػػياع حريتػػػو فػػػى عػػػالـ تػػػتحكـ فيػػػو اآلالت والسػػػاعات والمشػػػروعات الكبػػػرىخ وتضػػػجعو 
قطػػعخ وتحيمػػو فػػى ظػػؿ الثػػورات التقنيػػة إلػػى كػػائف صػػغير ضػػئيؿ.  إف الحػػروب والكػػوارث التػػى ال تن

أجيزتو وآالتو تشيد عمى قوتو وضعفوخ وتتوجو وتخمعو عػف العػرش. وال شػؾ أف ىنػاؾ صػمة قويػة 
بيف ىذىالتجارب التى يعانييا اإلنساف وبيف بعض خصائص الشعر الحديثخ فاالنطبلؽ إلى عػالـ 

ح عػػػف كػػػؿ مػػػا ىػػػو مػػػألوؼخ والشػػػغؼ بػػػالرموز واألسػػػرار الخفيػػػةخ البلواقػػػع خ والبعػػػد بالخيػػػاؿ الجػػػام
يمكف أف تكوف كميػا محػاوالت مػف جانػب الػنفس الحديثػة لممحافظػة  خو"تعقيؿ" المغة إلى أقصى حد

نقػػاذ سػػر العػػالـ ومعجػػزة الخمػػؽ فػػى زمػػف  عمػػى حريتيػػا فػػى مواجيػػة عػػالـ يػػتحكـ فيػػو المػػاؿ واآللػػةخ وا 
 يميث وراء السرعة والمنفعة.

فخ إذا كػػاف الشػػعر يعمػػف احتجاجػػو عمػػى ىػػذا العصػػرخ فيػػو مػػف ناحيػػة أخػػرى يتػػأثر بػػو ولكػػ 
وينطبع بطابعوخ فالشاعر الحػديث ميػاؿ إلػى التجريػب والمحاولػةخ دقيػؽ فػى صػنعتو دقػة العػالـ فػى 
معممػوخ والرياضػى مػع رمػوزه وأرقامػػوخ متػأثر بػروح العصػر فػى صػػبلبتو وبػروده وقوتػو. إنػو يصػػور 

بصػورة  –كالنجـو والبحػار والريػاح–يا الصور الشعرية القديمة تركيبية التى تمتزج فيالقصيدة التمؾ 
 (.29: 3900)عبد الغفار مكاوى، الحضارة اآللية واصطبلحات العمماء المتخصصيف 

عمى أنناخ إذا كنا نبلحظ ىذا كمػو ونقػرر وجػودهخ فػبل ينبغػى أف نتجاىػؿ خطػرهخ فقػد تػؤدى  
وبخاصػة لػدى شػعراء ال يممكػوف الموىبػة الكافيػةخ والثقافػة الحقػةخ والقػدرة –المبالغة فى ىذا االتجػاه 

إلػػػى أف يقضػػػى الشػػػعر عمػػػى نفسػػػو بنفسػػػوخ ويستسػػػمـ ليػػػذه النزعػػػة العامػػػة  –عمػػػى الرؤيػػػة الشػػػاممة
خ كانت المدمرةخ التى شػ  كمػا يسػعى إلػى تفجيػر  وكأف اإلنساف ال يسعى إلػى تزداد ضراوة كؿ يـو

 واء!! الكرة األرضية فى الي
وفػػػى منطقتنػػػا العربيػػػةخ نجػػػد أف حػػػرص الشػػػاعر المعاصػػػر عمػػػى تأكيػػػد ذاتػػػو فػػػى مواجيػػػة  

الجماعػػة ىػػو مػػا دفعػػو ألف يطػػرح القيػػود القديمػػػة  ويمتػػـز قيػػوده ىػػو خ لكػػف إحساسػػيبيذه الجماعػػػة 
نفسػيا ىػػو مػا دفعػػو ألف يػػرفض الوقػوؼ عنػػد الجػزءخ فيتجػػاوزه إلػػى الكػؿخ وكمػػا كػاف الشػػاعر القػػديـ 

ا عمى وحدة البيت فى قصيدتوخ وتجويد المعنى فى داخمو قدر ما يستطيع خ تجػاوز الشػاعر حريصً 
المعاصػػر البيػػت إلػػى القصػػيدةخ وأصػػبح حريًصػػا عمػػى فنيػػة بنائيػػا والتنسػػيؽ بػػيف العناصػػر الداخميػػة 

 (.10: 3900)فاروؽ عبد القادر، فييا 
الفنػاف والجماعػةخ والموقػؼ الػذى  ىذاف الجانباف مف تمؾ الدائرة الجدلية الدائمة التى تشمؿ 

 العاـ ليذا الصراع. اإلطار االءماختاره الشاعر المعاصرخ 
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فنظرة إلى العالـ العربى فى تمؾ السنوات التى شيدت بداية الشعر المعاصر ونموهخ تؤكد   
ىػػػذا االختيػػػارخ فمػػػيس مػػػف قبيػػػؿ الصػػػدفة العشػػػوائية أف يقتػػػرف مػػػيبلد ىػػػذه الحركػػػة بتمػػػؾ السػػػنوات 

قمة التعبير عف فشػؿ  ٜٛٗٔخ حيث مثمت نكبة ٜٛٗٔسمة فى تاريخنا القومىخ وخاصة عاـ الحا
 تعيشو شعوب المنطقة العربية.كانت النمط الحضارى الذى 

وتجسػػد رفػػض الواقػػع فػػى عديػػد مػػف االسػػتجاباتخ اختمفػػت بػػاختبلؼ الشػػعراء أنفسػػيـخ مػػف   
اسية ..باختصارخ مف حيث اختبلؼ مػوقفيـ حيث تكوينيـ الفكرىخ وعدتيـ الفنيةخ وانتماءاتيـ السي

)نػازؾ المالئكػة، مف الحياة واإلنساف. وتنوعت االستجابات: مف الغوص فى قوقعػة الحػزف العميػؽ 
إلػى جانبػو  -شػعرا وحيػاة– خ إلػى االنتمػاء إلػى موقػؼ سياسػى معػيف والوقػوؼ صالح عبد الصػبور

 خ إلػػى االنعكػػاؼ عمػػى الػػذات بػػانىنػػزار ق بػػدر شػػاكر السػػياب خ إلػػى الخػػبلص فػػى لحظػػة الشػػبؽ  
والغػػػوص فػػػى سػػػراديبيا الموحشػػػة  أدونػػػيسخ وخميػػػؿ حػػػاوى خ إلػػػى االلتػػػزاـ الحػػػار والعميػػػؽ بقضػػػايا 

  ..)أحمد عبد المعطى حجازىاإلنساف فى مصر 
وليست ىذه التحديدات نيائية خ وليست جامعػة وال مانعػة خ لكنيػا أقػرب إلػى تممػس أوضػح  

اعرخ فمصػػػبلح ونػػػازؾ قصػػػائد كثيػػػرة تعبػػػر عػػػف ىمػػػـو أخػػػرىخ وألحمػػػد النغمػػػات فيمػػػا يعزفػػػو كػػػؿ شػػػ
حجازى قصائد تعبر عف الحزف و ربة اإلنساف فى المدينةخ ولمبياتىخ  والسيابخ  نائيػات عاطفيػة 

 كثيرةخ لكفخ رفض الواقع وراء استجاباتيـ جميًعا.
ح الطميعػػة   أو ا مػا سػمى ب  مسػر وتتعػدد مجػاالت الثػورة عمػػى المعتػاد والقػديـخ فيظيػر لنػػ 

مسػػرح العبػػث خ أو  البلمعقػػوؿ خ حيػػث يػػتـ تعريػػؼ الفػػف الطميعػػى أو الثػػورىخ بأنػػو ىػػو ذلػػؾ الفػػف  
الػذى يبػدو وكأنػو  يػر متصػؿ بمػػا ىػو حػالى..واقع ..متعيف....تتغنػى الطميعػة بمػوت البورجوازيػػةخ 

! مػوت معيػا كػؿ شػ لكنيا ال تستطيع االنتقاؿ إلى ما بعػد ذلػؾخ إلػى مجتمػع مفتػوحخ بػؿ تريػد أف ي
 (.52: 3900)سامية أسعد، 

واسػػتخدـ المسػػرح الطميعػػى التقاليػػد المسػػرحية القديمػػةخ لكػػف فػػى تشػػكيبلت جديػػدة متنوعػػة:  
المسػػػػرح الخػػػػالصخ أى المػػػػؤثرات المسػػػػرحية الخالصػػػػةخ األكروبػػػػاتخ البػػػػانتوميـخ ..إلػػػػخخ والمشػػػػاىد 

و الًبا ما يتضمنا معنػى رمزًيػاخ وكمػا عبػر الضاحكةخ بؿ "الفارس"خ والبلمعنىخ والحمـ أو الخياؿ خ 
أحػػد أعػػبلـ ىػػذا المسػػرح "السػػخريةخ والشػػعرخ والخيػػاؿخ كممػػات ال تعنػػى شػػيًئاخ إال إذا توصػػمت إلػػى 
إعادة النظر فى اإلنسافخ وأفكاره عف الواقعخ ومكانو منوخ وال يتأتى ذلؾ إال باليدـ الذى تنتج عنػو 

 (.51)سامية أسعد: العرض المسرحى كمو"  مجموعة ىائمة مف األشكاؿ سيتألؼ منيا
وميمػػا تطػػور المسػػرحخ وتغيػػرخ تظػػؿ الفتػػرة التػػى شػػيدت أعمػػاؿ  بيكيػػت خ و يونسػػكو خ    

 و آداموؼ  مف ألمع وأخصب فترات الفف المسرحى..
فػى مسػرح شػيمر ببػرليفخ لمسػرحية  خ صػفؽ الجميػور طػويبلً ٜٜ٘ٔمػف سػبتمبر  ٕٛوفى   

د أف اعتذر المخرجوف فى نيويورؾ عف عدـ تقديميا لجميور لف يدرؾ جديدة وفدت مف أمريكاخ بع
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مغزاىاخ فضبل عف أنو لـ يكف يعرؼ شيئا عف اسـ مؤلفيا  إدوارد ألبى خ ويوميا أدرؾ الػبعض أف 
اخ  بيكيػػت  أو  أونسػػكو  جديػػد قػػد ولػػد فػػى أمريكػػا. والحػػؽ أف ىػػذا المؤلػػؼ الػػدرامى الػػذى كػػاف ناشػػئً 

وفػػػى سػػػنوات قميمػػػة أف يقػػػوؿ الكثيػػػر عػػػف إفػػػبلس الحيػػػاة الفكريػػػة وعزلػػػة اسػػػتطاع فػػػى وقػػػت مبكػػػرخ 
اإلنسػػاف فػػى بمػػدهخ وأف يحظػػى برصػػيد ثمػػيف مػػف إنتػػاج صػػادؽ ذاع اسػػمو فػػى القائمػػة التػػى تضػػـ 

)سػمير عػوض، وآرثػر ميمػر خوتنيسػى وليػامز خعمالقة المسرح األمريكػى الحػديث: أونيػؿخ وثورنتػوف
3900 :00.) 

 النقد المعرفى:

معظـخ إف لـ يكف كؿخ ما ظير مف دراسات وأبحاث تحت مظمة االتجاه النقدىخ مػف فى   
زوايػػا اجتماعيػػػة وتربويػػػةخ ينصػػػرؼ الػػػذىف إلػػػى مػػا يتصػػػؿ باتجاىػػػات راديكاليػػػةخ المقصػػػود بيػػػا فػػػى 
األساس ما استند إلى الماركسيةخ سواء بصورتيا األصمية أو المعدلةخ عمى أساس االستناد إلػى مػا 

بنيػػة المجتمعيػػة مػػف أركػػاف وأسػػسخ تطػػوى مػػا يجػػرى مػػف أفكػػار ونظػػـ واتجاىػػات تحػػت تقػػـو عميػػو ال
مظمتيػػاخ وتوجييػػا فػػى مسػػار يوجػػب التعريػػة والنقػػدخ والتحميؿ..وفقًػػا لمػػا يسػػود مػػف اسػػتغبلؿ وىيمنػػة 

 وتوجيو المصمحة إلى القوى المسيطرةخ وبنيات االستغبلؿ البلإنسانى.
وجيػد مشػكور نحػف بحاجػة إليػوخ ألف مسػيرة التقػدـ  خةإف ىذا فى حد ذاتو أمر جيد لمغايػ   

 خ وأساليب القير..االستعباد البشرية ال يمكف أف تستقيـ وفؽ ُنيج االستغبلؿ وأشكاؿ
 لكف ىناؾ وجية نظر أخرىخ تتفؽ فى الغاية وتختمؼ فى الركائزخ وتتبايف فى األساليب.. 
نػػى ماديػػةخ نحػػف ال ننكػػر جوىريتيػػا ند فػػى األسػػاس إلػػى بِ تإف الصػػورة الشػػائعة لمنقديػػة تسػػ 

وضرورة الوعى بياخ لكنناخ فى الوقت نفسوخ نبصر أسًسا أخػرىخ ال ُبػدَّ أف تكػوف فػى الػوعىخ ومػف 
 الميـ أخذىا بعيف االعتبار..

إنيا األسس اإليمانيةخ بغير أف نقع فى ُجب منطؽ االختيار: إما أو..فمع إقرارنا بجوىريػة  
ا بما ىػو وراء األسػس الماديػةخ ممػا يتصػؿ باإليمػاف بوجػود خػالؽ واحػد األسس الماديةخ نؤمف أيضً 

أحدخ أكد عمى خبلفة اإلنساف لو وفًقا لميمة التعميرخ وممتزما بما وضعو مف قوانيف عممية نسمييا 
 النواميبس اإلليية لمكػوف  بمػا فيػو ومػف فيػوخ وال يمكػف أف نػدير ظيرنػا إلػى ىػذا الػدنياخ إذ البػد أف 

 مف ُخمقت؟.نتساءؿ: ل
مف ىنا فقد رأينػا أف نفسػح نافػذة ولػو ضػيقةخ التجػاه واسػع عػريضخ يبػدو سػائًرا فػى طريقػو  

ف اختمفت المفردات المغوية..  وكأنو بعيد عف النظرة النقديةخ وا 
لقػد رأى فريػػؽ مػػف الميمػػوميف بمشػػكبلت المسػمميفخ شػػرًقا و رًبػػا أف مػػف الضػػرورى رفػػض   

 التخمؼ والتراج والتبعية.. ما يعيشونو مف واقع ضرب عميو
وىػػـ يقػػروف بػػالكثير ممػػا ُكتػػب وتػػـ بحثػػو عػػف صػػور االسػػتغبلؿ البشػػع لمراسػػمالية العالميػػة   

 واالستعمارمف تشويو لمبنى االجتماعية..
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 لكنيـ وجدوا أف ىناؾ سببل أخرى لمنيوض الحضارى بمجتمعاتيـ..  
ال ينبغػى أف يػدفعنا إلػى إ فػاؿ حقيقػة فاذا كانت البنى المجتمعية متخمفة وتابعةخ فػاف ىػذا  

ويـ وتصػػػويب المسػػارخ ومحتػػػوى مػػا تصػػػؿ بحاجػػة إلػػػى إصػػبلح أداة النظػػػر والتقػػميمػػةخ وىػػى أننػػػا 
 إليو..بحاجة إلى نقد العقؿ وما ينتجو مف أفكار ومعارؼ..

ولعؿ ىذه الوجية مف النظرخ تتفؽ إلى حد كبير والنيج الذى دعا إليو اإلماـ محمد عبدهخ  
يػػػػر البنػػػػى االقتصػػػػادية يا لػػػػنيج أسػػػػتاذه الشػػػػيخ جمػػػػاؿ الػػػػديف األفغػػػػانىخ الػػػػذى رأى ضػػػػرورة تغخبلفًػػػػ

التأخر والفساد والتراجعخ وىو مػا يتفػؽ كثيػر مػع االتجػاه النقػدى  المسئولة عفوالسياسيةخ باعتبارىا 
 بمعناه المعاصر..

يؿ الفػػاروقى  فػػى وبالفعػػؿخ بػػدأ المفكػػر الفمسػػطينى الميػػاجر إلػػى الواليػػات المتحدة إسػػماع  
الػدعوة إلػى تكػويف مؤسسػة تعنػى باإلصػبلح المعرفػىخ والسػعى الػدءوب إلصػبلح مػا يمكػف تسػميتو 
بالعقػػػؿ المسػػػمـخ أو بمعنػػػى آخػػػر: مػػػنيج التفكيػػػر لػػػدى المسػػػمميفخ فكػػػاف تأسػػػيس مػػػا ُعػػػرؼ بالمعيػػػد 

ف النظـ القائمة قد العالمى لمفكر اإلسبلمى بواشنطفخ بعيًدا عف البمداف العربية واإلسبلميةخ حيث أ
ال ترحػػب بػػأف يكػػوف مثػػؿ ىػػذا المعيػػد عمػػى أرضػػياخ فضػػبًل عػػف حريػػة حركػػة معروفػػة فػػى المجتمػػع 

 األمريكىخ ميما قمنا عف رأسماليتو واستعماريتو.
لكػػػف اليػػػد الصػػػييونية أدركػػػت خطػػػورة ىػػػذا الػػػنيجخ فػػػاذا برصاصػػػات الغػػػدر تغتػػػاؿ المفكػػػر  

ا حثيثػػة إلصػػبلح وتطػػوير نيػػج التفكيػػر لػػدى المسػػمميفخ الفمسػػطينىخ حيػػث أدركػػوا بالفعػػؿ أف جيػػودً 
 سبيؿ ميـ لمنيوض الحضارىخ وبالتالى سقوط المشروعات االستيطانيةخ وصور الييمنة..

ومػػع ذلػػؾخ فقػػد اسػػتمرت المسػػيرةخ وسػػط العديػػد مػػف أشػػواؾ الطريػػؽخ وخاصػػة عمػػى األرض  
وكػأف قػوى االسػتغبلؿ  بداد واالسػتغبلؿخالعربية واإلسبلميةخ التى تنوء بنظـ تفػوح منيػا روائػح االسػت

 واالستعمار الغربىخ قد تـ استبداليا بنظـ محميةخ أو وكبلء ليا..
كاف منطمؽ النقد المعرفى ىو الوعى بما تقوـ عميو العمػوـ االجتماعيػة مػف  تحيػز  يتجمػى  

موضػػوعية فػػى فيمػػا يسػػتند إليػػو ىػػذا وذاؾ مػػف  إيديولوجيػػة خ وبالتػػالى فينبغػػى النظػػر إلػػى مفيػػـو ال
العموـ االجتماعية واإلنسانية عمى أنو مفيـو جدلىخ أى أف الباحػث أو العػالـ فػى ىػذه العمػـو يبقػى 
متأثرا دائًماخ فى سعيو إلػى اكتشػاؼ حقيقػة طبيعػة الظػواىرخ بتراثػو النفسػى االجتمػاعى مػف ناحيػةخ 

التػػػػى تسػػػػتند إلييػػػػا  وبمعطيػػػػات الواقػػػػع االجتمػػػػاعى الخػػػػارجى مػػػػف ناحيػػػػة ثانيػػػػةخ وبالتػػػػالى فاألسػػػػس
الموضػػػوعية فػػػى عمػػػـو اإلنسػػػاف والمجتمػػػع أسػػػس ذات طبيعػػػة مزدوجػػػةخ وكػػػأى ظػػػاىرة ذات طبيعػػػة 

أف  دَّ ازدواجيةخ فانو ال مناص مف االعتػراؼ بػأف الموضػوعية فػى العمػوـ االجتماعيػة واإلنسػانية الُبػ
الشخصػػية لمعػػػالـ أو ا شػػػ  مػػف التحيػػزخ إذ إف التحػػػرر الكامػػؿ مػػف تػػػأثير العوامػػؿ يكػػوف فييػػا دائًمػػ

الباحث فى القضػايا االجتماعيػة واإلنسػانية أمػر  يػر ممكػفخ ومػف ىنػا فالموضػوعية تمثػؿ إشػكالية 
فػػػى عمػػػـو المجتمػػػع واإلنسػػػاف. وكػػػأى إشػػػكالية فكريػػػة معرفيػػػةخ فػػػاف كسػػػب رىػػػاف درجػػػة مقبولػػػة مػػػف 
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الباحػػػػث والواقػػػػع الموضػػػػوعية فػػػػى ىػػػػذه العمػػػػوـ يتطمػػػػب جػػػػداًل فكرًيػػػػا نقػػػػدًيا متواصػػػػبًل بػػػػيف العػػػػالـ و 
االجتمػػاعى مػػف جيػػةخ وبػػيف الػػزاد المعرفػػى الػػذى يتوصػػؿ إليػػو مػػف جيػػة ثانيػػةخ ومػػف ثػػـ فػػاف النقػػد 

 (:21: 3990)الذوادى، لمعرفة العموـ االجتماعية واإلنسانية يمكف أف يتخذ شكميف 
 نقدا داخمًياخ يركز عمى مدى منطقية فروض النظرياتخومدى معقولية المفاىيـ المستعممة. -ٔ

نقدا خارجًياخ يقوـ عمػى اختبػار النظريػات وأسسياخوانعكاسػاتيا عمػى أسػاس مػدى مطابقتيػا  -ٕ
 مع معطيات المبلحظة والمشاىدة.

ذا كانت معرفة العمػوـ االجتماعيػة معرفػة متحيػزة إلػى حػد مػا بطبيعتيػاخ فػاف مػا يزيػد فػى   وا 
مجتمع إلى آخػرخ ومػف ضعؼ مصداقية موضوعيتيا ىو ممارستيا لتعميـ مفاىيميا ونظرياتيا مف 

ؿ عػػامبًل قوًيػػا شػكَّ حضػارة إلػػى أخػرىخ دوف األخػػذ بعػيف االعتبػػار خصوصػيات ىػػذه األخيػرةخ وىػػذا يُ 
.  يقوى مف مبلمح التحيز فى ىذه العمـو

فمحاولػػػػة تطبيػػػػؽ نظريػػػػات عمػػػػـ االجتمػػػػاع األمريكػػػػػى مػػػػثبًل فػػػػى التحػػػػديث والتنميػػػػة عمػػػػػى  
ًرا بػػػيف عػػػدد مػػػف المفكػػػريف االجتمػػػاعييف فػػػى الشػػػرؽ مجتمعػػػات العػػػالـ الثالػػػث واجيػػػت انتقػػػاًدا مريػػػ

والغربخ وفى العالـ الثالثخ لما تفصح عنػو مػف تحيػزخ حيػث خمػص الػبعض مػف عممػاء االجتمػاع 
األمػػريكييف إلػػى أف مجتمعػػات الشػػرؽ األوسػػط ال يمكػػف ليػػا أف تحقػػؽ مشػػروعات التحػػديث إال إذا 

ج الغربػػػى صػػػالًحا لمتطبيػػؽ عمػػػى مسػػػتوى تبنػػت النمػػػوذج الغربػػى لمتحػػػديثخ ومػػػف ثػػـ يصػػػبح النمػػوذ
 عالـخ ويتـ إلغاء دور خصوصيات المجتمعات والحضارات بالنسبة إلى عممية التحديث.ال

حػػػوؿ التنميػػػةخ فػػػرأى أف عمميػػػة التنميػػػة تتوقػػػؼ  W.Rostow)وليػػػاـ روسػػػتو(كػػػذلؾ فعػػػؿ  
لتنمية فى بعض أساًسا عمى القطاع الصناعى فى نقطة انطبلقياخ وىو ما حدث فعبًل فى تجارب ا

ىػذا مؤكػًدا أف مصػداقية نظريػات  Karl Popper)كػارؿ بػوبر(المجتمعػات الغربيػةخ بينمػا عػارض 
العمػػػػوـ االجتماعيػػػػة واإلنسػػػػانية فػػػػى ميػػػػداف التنميػػػػة والتغييػػػػر االجتمػػػػاعى والتحػػػػديث ال تأتيػػػػاف مػػػػف 

جتمػػػاعى النظريػػػات العامػػػةخ بػػػؿ مػػػف النظريػػػات الخاصػػػةخ أى تمػػػؾ التػػػى تػػػدرس قضػػػايا التغييػػػر اال
 (.27)الذوادى: والتنمية والتحديث فى بيئة معينة أو مجتمع معيف ذى خصائص مميزة 

والمتتبػػع لمػػا ُيكتػػب عػػف العمػػوـ االجتماعيػػة واإلنسػػانية فػػى الغػػربخ خاصػػة منػػذ سػػبعينيات  
خ فينػػاؾ العديػػد مػػف الكتػػب التػػى تفصػػح  القػػرف العشػػريفخ تصػػادفو ظػػاىرة النقػػد المتزايػػدة ليػػذه العمػػـو

وينيػػا نفسػػيا عػػف األزمػػة التػػى تعيشػػيا عمػػـو اإلنسػػاف والمجتمػػعخ وييمنػػا ىنػػا أف نشػػيرخ كمثػػاؿ عنا
الذى ترجمو الدكتور عمى ليمػةخ  (القادمة لعمـ االجتماع الغربى)األزمة عف  )جولدنر(لذلؾخ كتاب 

 ..وىكذا. Schrag )شراج(لػ )تأمالت جذرية وأصؿ العمـو االجتماعية(وكتاب 
ود األزمةخ ال يعنى بأى حاؿ مف األحػواؿ إ ػبلؽ أبػواب العمػوـ االجتماعيػة واالعتراؼ بوج 

 واإلنسانيةخ فدراسة الفرد ومجتمعو بالرؤية العممية مبدأ ال يمكف التراجع عنو..
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وأزمػػة العمػػوـ االجتماعيػػة واإلنسػػانية ليسػػت أزمػػة تمػػس عممػػاء الػػنفس واالجتمػػاع والسياسػػة  
مجتمعات الغربية فحسبخ بػؿ ىػى أزمػة تمتػد أيًضػا إلػى مجتمعػات واالقتصاد واألنثروبولوجيا فى ال

الػػػوطف العربػػػى وبقيػػػة مجتمعػػػات العػػػالـ الثالػػػثخ إذ أف التػػػراث الفكػػػرى الغربػػػى ليػػػذه العمػػػـو مػػػا زاؿ 
يسيطر عمى مختصى عموـ النفس واالجتماع والسياسة فى المجتمعات الناميةخ وبعبارة أخرىخ فاف 

ة بيف المختصيف فييا فى كؿ مف الغرب الصناعى الرأسػمالىخ والعػالـ أزمة ىذه العموـ أزمة مشترك
 (.29)الذوادى: الثالث عمى السواء 

واإلقرار باألزمة يتطمب مف العامميف ىنػا وىنػاؾ فػى العمػوـ االجتماعيػة واإلنسػانية مراجعػة  
اجعػػػة نقديػػػة مسػػػؤولة لؤلسػػػس التػػػى قامػػػت وتقػػػاـ عمييػػػا ىػػػذه العمػػػوـخ وىػػػذا يعنػػػىخ أواًلخ وبالػػػذاتخ مر 

البستمولوجيا ولنظرياتخ ومناىج وتفسيرات عموـ االجتماع واإلنساف الحديثةخ فنقد الػذات قػد يكػوف 
 منيجية ضرورية لتشخيص جذور األزمةخ ثـ محاولة تجاوزىا.

وليس مف المبالغة فى ش  القوؿ بأف العموـ االجتماعيػة واإلنسػانية الغربيػة شػيدت انفجػاًرا  
اىج وأدوات البحػػػػث الوضػػػػعية اإلمبريقيػػػػةخ فػػػػازداد بػػػػذلؾ اعتقػػػػاد أصػػػػحاب ضػػػػخًما فػػػػى تطػػػػوير منػػػػ

الوضػػعية واإلمبريقيػػة بػػأف معػػرفتيـ عػػف الظػػواىر التػػى يدرسػػونيا ىػػى معرفػػة موضػػوعيةخ أى أنيػػا 
معرفػػة تصػػؼ الظػػواىر وتفيػػـ قوانينيػػا وحركتيػػاخ كمػػا ىػػىخ دوف تحيػػزخ وبالتػػالىخ فػػاف أى معرفػػة 

ية واإلمبريقية أساًسا ليا ىى معرفة ىزيمة المصداقيةخ وىػذه الػدعوى إنسانية ال تتخذ معايير الوضع
تحيًزا وتضػييًقا لمصػادر المعرفػة عنػد اإلنسػاف ومجافػاة ألخبلقيػات  (10)الذوادى: تشكؿ فى نظر 

 الموضوعية نفسيا التى تدعى ىذه العمـو العمؿ بيا والدفاع عنيا.
يرات وتنبػؤات نظريػات العمػوـ االجتماعيػة تفسيًرا إلخفػاؽ تفسػ (13)الذوادى: ومما يرجحو  

واإلنسػػػانية الحديثػػػػة يرجػػػػع إلػػػى تبنػػػػى ىػػػػذه العمػػػـو لمنػػػػاظير أحاديػػػػة العوامػػػؿ فػػػػى تفسػػػػيرىا لمسػػػػموؾ 
اإلنسانى والظواىر االجتماعيةخ فالسموؾ الفػردى والجمػاعى فػى عػالـ اإلنسػاف يخضػع إذف لنػوعيف 

مػف ناحيػةخ والتػأثيرات الخارجيػة مػف ناحيػة أخػرىخ  مف التأثيرات: التأثيرات المميزة لمطبيعػة البشػرية
عمًمػػا بػػأف كػػبل الجػػانبيف مػػف ىػػذه التػػأثيرات متعػػدد الوجػػوهخ وأف التفاعػػؿ بػػيف ىػػذيف المسػػتوييف مػػف 
التػػػػأثيرات تفاعػػػػؿ دائػػػػـ ال ينقطػػػػع. ومػػػػف ىػػػػذا التشػػػػابؾ والتعقيػػػػد فػػػػى عوامػػػػؿ التػػػػأثير فػػػػى الظػػػػواىر 

عػػدد متزايػػد مػػف مختصػػى ىػػذه العمػػوـ بػػأف قػػوانيف العمػػـو االجتماعيػػة والسػػموكية تػػأتى شػػرعية مقولػػة 
ال العموميػة والشػمولية. وبعبػارة  )أو المحدوديػة(االجتماعية واإلنسانية يتسـ تطبيقيا بالخصوصية 

أخػػرىخ فػػاف ىػػذه العمػػـو ذات وضػػع خػػاصخ فتطبيػػؽ نظرياتيػػا وقوانينيػػا ال يقبػػؿ التعمػػيـخ كمػػا ىػػو 
يأتى عدـ دقة تفسػيرات وتنبػؤات تمػؾ النظريػات التػى تنحػو إلػى  األمر فى العموـ الطبيعيةخ ومف ثـ

التعمػػيـ. ومػػا يزيػػد فػػى ىػػذا الوضػػع الخػػاص بػػالعموـ االجتماعيػػة واإلنسػػانية ىػػو أف طبيعػػة الظػػواىر 
 االجتماعية والسموكية تتصؼ بالتغيير واالختبلؼ مف زمف إلى زمفخ ومف حضارة إلى أخرى.
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بيػػا أف العمػػـ يجػػب أف يكػػؼ عػػف اسػػتعماؿ المعطيػػات  والنتيجػػة العامػػة التػػى يجػػب الػػوعى 
الكميػػة كمقيػػاس وحيػػد يتػػيـ لمػػدى مصػػداقية المعرفػػة اإلنسػػانيةخ وبعبػػارة أخػػرىخ ينبغػػى عمػػى العمػػـو 

أف تعطى أىمية رئيسػية لمعوامػؿ  يػر الماديػة فػى  Weber)فيبر(السموكية واالجتماعيةخ كما فعؿ 
أى أف ىػػذه العمػػػـو يجػػب أف تػػتخمص مػػف مبػػدأ الحتميػػػة تفسػػيرىا لمظػػواىر السػػموكية واالجتماعيػػةخ 

األحادى وتستبدلو بمنظور متعدد الرؤىخ وبالتالى أكثر مرونة لفيـ الظواىر السػموكية واالجتماعيػة 
 المعقدة قيد البحث.

خ ما حدث مػف توجػو داخػؿ العمػـو الطبيعيػة مػف تسػيد (307: 3990)عادؿ حسيف، وأيَّد  
صا بة العموـ االجتماعية بالعدوىخ وتفسيًرا منو ليذاخ وجد أنػوخ عمػى المسػتوى لئلمبريقية والكميةخ وا 

)بكافػػػة  -بمعنػػػى العممانيػػػة–المعرفػػػىخ كانػػػت سػػػيادة أفكػػػار التنػػػوير تعنػػػى سػػػيادة المفيػػػـو الػػػدنيوى 
ألمػور المجتمػعخ وبالتػالى المفيػـو الػدنيوى لمضػموف التقػدـخ وفػى ظػؿ ىػذه السػيادة احتػؿ  مدارسو(

)بعػد أف تمثمػت الدنيويػة التجريبى مكانة مبالغ فيياخ وشػيًئا فشػيًئا تضػاءلت الفمسػفة  العمـ الطبيعى
وتخمػػت عػػف مقاميػػا العػػالى الموجػػو لتحتمػػو العمػػوـ الطبيعيػػةخ وشػػيًئا فشػػيًئا اخُتزلػػت المعرفػػة  بػػدورىا(

الؾ االجتماعية إلى مستوى العمـو الطبيعية. وفى مجاؿ المعرفة االجتماعية مرت العمميػة عبػر مسػ
ومػػا تفػػرع عػػف ذلػػؾ  -والوضػػعية فػػى عمػػـ االجتمػػاع–مختمفػػة: االقتصػػاد الكبلسػػيكى والنيوكبلسػػيكى 

ثػـ الماركسػية فػى مواجيػة ذلػؾ كمػو...اختمفت المػدارسخ لكػف اسػتيدفت كميػا أف –فى عمـ السياسة 
المثػاؿخ تقيـ عموًما تشبو العمػوـ الطبيعيػةخ وكممػا تعثػرت المحػاوالتخ وظمػت النتػائج بعيػدة عػف ىػذا 

أصروا عمى أف ىذا ال يعنى إال أف العموـ االجتماعية ما زالت متخمفةخ وفى مرحمة أدنىخ حيث تـ 
 تفسير ىذا بحداثة ىذه العموـخ وىذا  ير صحيح.

ومػف ىنػا تزايػد الحػس النقػدى بػيف المشػتغميف عنػدنا فػى العمػوـ االجتماعيػةخ وانتشػر الحػذر  
ى  بلؼ ىذه النظريات الغربيةخ  والمػدخؿ العػاـ ليػذا الموقػؼ مف احتماؿ تصدير التبعية الفكرية ف

النقػػػدى تػػػدعـ مػػػف خػػػبلؿ كشػػػؼ لتحيػػػز الدراسػػػات الغربيػػػة وتحامميػػػا الواضػػػح فيمػػػا يتعمػػػؽ بتاريخنػػػا 
وتراثنػػا. ولػػيس عيًبػػا أف يبػػدأ الكشػػؼ عبػػر شػػؾ مبػػدئى فػػى صػػحة النتػػائج الغربيػػة ناشػػ  عػػف انتمػػاء 

ازاتيػاخ ولكػف مػف المؤكػد أف ىػذا الشػؾ قػد تحػوؿ إلػى يقػيف بعػد عميؽ ألمتناخ وثقػة متوارثػة فػى إنج
عديػػػد مػػػف الدراسػػػات اإلمبريقيػػػة لباحثينػػػا أثبتػػػت القيمػػػة الحقيقيػػػة إلنجازاتنػػػاخ وحػػػددت بعػػػض معػػػالـ 
المسار الخاص الذى اتخذه التاريخ عندنا. وقد حدث الش  نفسو فى مجػاالت االقتصػاد واالجتمػاع 

حيث أثبتت الدراسػات اإلمبريقيػة أف التركيبػات النظريػة الغربيػة تحمػؿ  خ)والتنمية عموًما(والسياسة 
خمػػػبًل مػػػا بداللػػػة النتػػػائج العمميػػػة التػػػى نشػػػأت عػػػف تشػػػغيؿ ىػػػذه النمػػػاذجخ والتػػػى ال تحقػػػؽ المصػػػالح 
المستيدفة مف منظور وطنىخ أو ال توصمنا إلى معرفة صحيحة ُتعيف فى اتخاذ القرارات المبلئمةخ 

ؿ حسػػػيف عمػػػػى أف ىػػػذا الموقػػػػؼ النقػػػدى آف لػػػو أال يتوقػػػػؼ عنػػػد المسػػػػتوى وحػػػػث عػػػاد .وىػػػذا جيػػػد
اإلمبريقىخ واالكتفاء باستخبلص النتػائج الجزئيػة المباشػرة عػف ىػذه التجربػة أو تمػؾ. كمػا أكػد عمػى 
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ضرورة أف نستخدـ ىذه النتائج أساًسا لتحػدى مجمػؿ النبػاء النظػرى الغربػىخ حيػث أف التوقػؼ عنػد 
قػػػد يصػػػؿ ببعضػػػنا إلػػػى الشػػػعور بػػػأف  (حالػػػوع بقػػػال البنػػػال النظػػػرى عمػػػى )مػػػالمسػػػتوى اإلمبريقػػػى 

لؤلمورخ فنظؿ نعيد المحاولة وُنزيدخ  )الطبيعى(اكتشافاتنا اإلمبريقية ىى مجرد انحراؼ عف المسار 
مع أف النظرة الشاممة واألعمؽ قد تكشؼ لنا أنو ال يوجد مسار طبيعػىخ وأف ىنػاؾ إمكانيػة لمسػار 

 مةخ وبالتالىخ فاننا لسنا أماـ احتماؿ أف نصؿ إلى نموذج آخر.مختمؼ وأكثر مبلء
بػػػػأف الممارسػػػػة النظريػػػػة المسػػػػتقمة مسػػػػألة بالغػػػػة  (332: 3990)عػػػػادؿ حسػػػػيف، وأقػػػػر  

الصعوبةخ وتحتاج عباقرة وموىوبيفخ ولكف ال ينبغى أف يدفعنا ىذا إلػى التػردد فػى اقتحػاـ الميػدافخ 
نخػػدع أنفسػػنا أو أف نمجػػأ إلػػى تغييػػر فػػى المصػػطمحات والمحظػػور فػػى مثػػؿ ىػػذه الممارسػػة ىػػو أف 

الدالة عمييا أو مع محاولة متعنتة إلثبات أف كؿ مفيـو مف ىذه المفػاىيـ لػو أصػؿ فػى تراثنػا يبػرر 
ف  األخػػذ بػػو. إف ىػػذا المػػنيج يػػؤدى بطبيعػػة الحػػاؿ إلػػى العػػودة السػػتخداـ األنسػػاؽ الغربيػػة الكميػػةخ وا 

ثيػػػات القبػػػوؿخ والخطػػػر مػػػف التمفيقيػػػة يعنػػػى أف نضػػػيؼ إلػػػى تغيػػػرت المصػػػطمحات واألسػػػماء أو حي
ترسانة المفاىيـ واألنساؽ الغربيػة الكميػةخ مفػاىيـ تتعمػؽ باإليمػاف بػاهلل مػثبًلخ أو باألسػرةخ أو بػبعض 
القػػيـخ ونتصػػور أننػػا قػػد حممنػػا بيػػذا اإلشػػكالية الصػػعبةخ ناسػػيف أف المفػػاىيـ الدنيويػػة تتولػػد عنيػػا فػػى 

غربيػػػة مفػػػاىيـ فرعيػػػة فػػػى كػػػؿ منػػػاحى المعرفػػػة االجتماعيػػػة تتعػػػارض تماًمػػػا مػػػع األنسػػػاؽ الفكريػػػة ال
خ وحصػاد مثػؿ )وخاصة اإليماف بػا  تعػالى(المفاىيـ الفرعية المتولدة مف المتغيرات التى أدخمناىا 

ىػػػذه المحاولػػػة التمفيقيػػػة يفتقػػػد أى قػػػدر مػػػف االتسػػػاؽ الػػػواقعى والمنطقػػػىخ ويفتقػػػد بالتػػػالى مشػػػروعية 
 بناء نظرى فعاؿ. اقامةباالدعاء 
وفػػػى عمميػػػة البنػػػاء النظػػػػرى الموجػػػو لمتجػػػدد الػػػذاتىخ فػػػػبل يػػػرفض مفكرنػػػا اسػػػتخداـ بعػػػػض  

المكونات النظرية المكتشفة فى الغربخ ولكف يتطمب ذلؾ فرز محتويات الترسانة الغربيةخ عػزؿ مػا 
لممفػػاىيـ  . كػػذلؾ يتطمػػب األمػػر فحًصػػاا()عالمًيػػعمػػا يصػػمح ألف يكػػوف عاًمػػا  )غربػػى(ىػػو خػػاص 

وكشػػؼ عبلقاتيػػا الصػػريحة والضػػمنية مػػع عقيػػدتيـ السػػائدةخ وبالتػػالى مػػدى اتسػػاؽ ذلػػؾ مػػع مفػػاىيـ 
 عقيدتنا السائدة.. 

ومػػػف أبػػػرز مػػػا قامػػػت بػػػو حركػػػة النقػػػد المعرفػػػى التػػػى توالىػػػاخ مػػػف منظػػػور إسػػػبلمى المعيػػػد  
 ...)أسممة المعرفة(العالمى عمى أساس مبدأ ُعرؼ فى البداية بػ

ف صػػيا ة الشػػعارخ بمػػا قػػد تػػوحى بػػو مػػف صػػورة مػػف صػػور "القسػػر"خ فضػػبًل عػػف ويبػػدو أ 
جوانب أخرىخ دفعت قطاعات مف المثقفيف إلى رفضوخ بػؿ وتشػويو مقصػودهخ إلػى درجػة مػف النقػد 

 بينمػػػا خالػػػذى حمػػػؿ شػػػبية السػػػخريةخ بػػػأف القػػػوـ يريػػػدوف كيميػػػاء إسػػػبلميةخ وفيزيػػػاء إسػػػبلمية..وىكذا

 ىػػػؤالء و يػػػر واألمريكػػػافخ والفرنسػػػييف اإلنجميػػػز بػػػبلد فػػػى الكيميػػػاء ىػػػى فخالمسػػػممي بػػػبلد فػػػى الكيميػػػاء

 ..ذلؾ عف ابعيدً  يكوف أف يجب وىو لمعمـخ  )أدلجة شبية ىذا فى وأف وىؤالءخ
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 إلػى االسػتناد بمعنى خالمعرفة( )إسالمية مصطمح استخداـ رجح قد ىذا الفيـ سوء أف والحؽ 

خ محتػػوى فػػى التغييػػر تقصػػد ال ىخاإلسػػبلم بالتوجػػو خاصػػة معرفيػػة" "منظومػػة  تقصػػد مػػا بقػػدر العمػػـو

 )النظػػػاـ أخػػػرى بعبػػػارة واألسػػػاليب..أو واألىػػػداؼخ خالفكريػػػة( )األسػػػسو )التوجػػػو( فػػػى النظػػػر إعػػػادة

 ..معرفى( )نقد بأنيا المظمة ىذه تحت المبذولة الجيود جممة نسمى جعمنا مما خالمعرفى(
 بينيػػا فيمػػا تتكامػػؿ التػػى العناصػػر مػػف مجموعػػة إلػػى ىنػػا إليػػو المشػػار النظػػاـ مفيػػوـ ويشػػير 

نمػػػا العناصػػرخ ليػػػذه الجبػػػرى المجمػػوع ىػػػو النظػػػاـ يعػػػود ال بحيػػث ىويتػػػوخ لمنظػػػاـ لتعطػػى  ىػػػذه تولػػػد وا 

 فػػػػى النظػػػػر مػػػػف تمييزىػػػػا يمكػػػػف ال جديػػػػدة خصػػػػائص وتفاعميػػػػاخ وتػػػػداخميا تكامميػػػػا نتيجػػػػة العناصػػػػرخ

 كميػػة رؤيػػة تكامميػػا يعطػػى التػػى األفكػػار مػػف منظومػػة ىػػو السػػياؽ ىػػذا فػػى والنظػػاـ فحسػػب. العناصػػر

 وأىميتيػا دالالتيا تأخذ فانيا أيًضاخ السياؽ ىذا فى المعرفة أما واإلنساف. والحياة لمكوف شموليا وفيما

 وطبيعػة حياتػوخ مػف والغػرض الكػوفخ فػى وموقعػو لنفسو اإلنساف فيـ تحكـ التى الكمية الرؤية تمؾ مف

 أنمػاط وتحػدد تفكيػرهخ منيجيػة فػى مباشػرة بطريقة وتؤثر المختمفةخ ادرالمص مف يكتسبيا التى المعرفة

 .(29 :2000 ممكاوى، )فتحى والعممي العقمى ونشاطو سموكو
 أى اإلنسػػاف فييػػا يفيػػـ التػػى الطريقػػة بػػيف العبلقػػة مبلحظػػة والتفصػػيؿ البيػػاف عػػف  نػػى ولعمػػو 

 مػف القضػية تمػؾ إزاء يسػمكيا التػى يقػةالطر  ثػـ العممػىخ وواقعػو اليوميػة حياتػو قضػايا مػف جزئية قضية

 أخرى. جية مف اإلنسانى والوجود الكونى لموجود الشمولى وفيمو الكمية ورؤيتو جيةخ
 يباعػد ال ذلػؾ ومػع تجاىيػاخ وسػموكيـ جزئيػة لقضػية الناس بعض فيـ بيف االختبلؼ يقع فقد 

 المعرفػة ألف الثقافيػةخ وىويػاتيـ الحضػارية انتمػاءاتيـ معػو تتعػدد وال النػاسخ ىػؤالء بيف االختبلؼ ىذا

 بالقضػػايا المتعمقػػة المعرفػػة تمػػؾ ىػػى الحضػػاريةخ المجتمػػع وىويػػة الثقػػافى اإلنسػػاف انتمػػاء تحػػدد التػػى

 الوجود. ىذا حوؿ النيائية واألسئمة واإلنسانى الكونى لموجود الكمية
 والتفكيػر اإلدراؾ عمميػات خػبلؿ مػف اإلنسػاف يكتسػبيا التى المعرفة ىى المعرفى النظاـ فبؤرة 

 يبػرر مػا ىنػاؾ ولػيس البشػرىخ االجتمػاع قواعػد ويحػدد الفػردىخ اإلنسػانى السػموؾ يصػوغ الػذى العقمى

 لمثيػػػرات مباشػػػرة عفويػػػة باسػػػتجابات يتحػػػدد أو عشػػػوائىخ عفػػػوى بشػػػكؿ يػػػتـ البشػػػر سػػػموؾ بػػػأف القػػػوؿ

 وعػى عػف ويصدر لئلنسافخ فيةوالمعر  العقمية بالبنية يرتبط السموؾ ىذا إف بؿ الخ البيئةخ فى عشوائية

 (.10 ممكاوى: )فتحى الثقافية واالعتبارات والظروؼ العبلقات بجممة
خ عػالـ فػى الموجػودة المتعػددة بصػوره المعرفػى لمنظػاـ التمثيؿ ولعؿ   بعػض إلػى واإلشػارة اليػـو

 خفمػػثبلً  وضػػوحا. أكثػػر األمػػر يجعػػؿ حوليػػاخ الرؤيػػة اخػػتبلؼ ومػػدى عناصػػرهخ أو النظػػاـ ىػػذا مكونػػات
 أخرىخ مراحؿ تمييا اإلنسانى الوجود فى مرحمة أنيا عمى الدنيا الحياة إلى السماوية األدياف أىؿ ينظر

 فػػى ألعمػػاليـ تبًعػػا النػػارخ أو الجنػػة مػػف محػػددة مواقػػع فػػى النػػاس يسػػتقر حيػػث اآلخػػرةخ بالحيػػاة وتنتيػػى

 مػف و يرىػا اآلخػرة الحيػاة فعػ معرفتيـ مصدر أما األعماؿ. تمؾ عمى والحساب الجزاء ونتيجة الدنياخ

 لمناس. ليبمغوه ورسمو أنبيائو عمى سبحانو الخالؽ ينزلو الذى اإلليى الوحى فيو الغيبخ أمور
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 أنمػػاط إلػػى قادتػػو الػػدنياخ الحيػػاة ىػػذه فػػى الحسػػية وتجربتػػو االجتماعيػػة اإلنسػػاف خبػػرة أف ومػػع 

 والقػػيـ الضػوابط بفعػؿ أيًضػا شػػكمتت قػد ىػذه السػموؾ أنمػػاط مػف كثيػرا فػاف العممػػىخ السػموؾ مػف محػددة

 الكػػػوف ىػػػو األوؿخ لممعرفػػػة: مصػػػدراف لػػػدييـ إذف األديػػػاف فأىػػػؿ األديػػػاف. بيػػػا جػػػاءت التػػػى والمعػػػايير

 فيػػو الثػػانىخ المصػػدر أمػػا والنفسػػيةخ واالجتماعيػػة والبشػػرية الماديػػة وبأبعػػاده وظػػواىره وأحداثػػو بأشػػيائو

 أمػور مػف عميػو يطمعيػـ وبمػا عمييػاخ الحيػاة إلقامػة وقػيـ مبػادئ مػف لمنػاس يضػعو ممػا اإلليىخ الوحى

 يسػتعمميما أداتاف  األجيزة واستخداـ التجربة ذلؾ فى )بما الحسية والمبلحظة العقمى والنظر الغيب.

 الكػوف أو الػوحى مػف سػواء يكتسػبونياخ التػى لممعرفػة اإلنسانى الفيـ وتكويف المعانى تكويف فى الناس

 (.13 ممكاوى: )فتحى
 معرفػة بأيػة يصػدقوف وال اإلليػىخ بػالوحى يؤمنػوف ال أنػاس ثمػة الػدياناتخ أتبػاع عكػس وعمػى 

حساساتيـ الحياتية خبراتيـ تتجاوز  البشرية. وجيودىـ المادية وا 
 العمػػوانى، جػػابر )طػػوالػػدكتور وىػػو المعرفػػىخ النقػػد حركػػة فػػى كبيػػر قيػػادى شػػخص أف وسػػبؽ 

 اإلسػػبلمىخ الشػػرؽ حالػػة اإلسػػبلمى لمفكػػر لعػػالمىا لممعيػػد طويمػػة فتػػرة رئاسػػتو بحكػػـ خ(39 :3990

 أف فوجػد الحاضػرخ عصػرنا فى العالـ مناطؽ مف الغالبة الكثرة عمى تتبلحؽ التى التأـز موجات وسط

 فػاذا الغربيػةخ الحضػارة جػراء نتجػت التػى العالميػة األزمػة فػى شركاء فنحف وأتعسخ أمر المسمميف أمر

 آثارىا مف الس  توزيع فى كرًما أكثر كانوا فانيـ المعاصرةخ ضارةالح بخيرات أنفسيـ اختصوا قد كانوا

 نسػؽ فػى والتػداعى البيئة فمشاكؿ العمبلقةخ إعبلميـ وأجيزة التقنية ثورتيـ خبلؿ مف كموخ العالـ عمى

 والعػػػوز الفقػػػر وىػػػدة مػػػف البشػػػر مػػػف مبليػػػيف انتشػػػاؿ فػػػى االقتصػػػادى التقػػػدـ وتعثػػػر األخبلقيػػػةخ القػػػيـ

 سػار ومػا ىػذاخ ..كػؿ السياسػى االسػتبداد صػور ترسػخ عف فضبلً  االجتماعىخ العدؿ قادوافت والحرماف

 ونزيػد األخػرىخ والشػعوب األمػـ إلى قياًسا سمبياتوخ فى حًظا أوفر المسمميف نحف أصبحنا نيجوخ عمى

 والنيضػػة الديمقراطيػة وأزمػات الثقافيػةخ وأزمتنػا والفكريػةخ العقيديػة كأزمتنػا الموروثػةخ بمشػكبلتنا عمػييـ

 والعممى. التقنى والتقدـ
 البػديؿ بأنػو الػبعض يػردده مػا يصػدؽ أف ويتوقػع المسػمـ ينتشػى أف الخطػأ مػف فػاف ىنػا ومف   

 فػى االشػتراكية الػدوؿ منظومػة تيػاوى أعقػاب فػى لعداوتػوخ رشػحو قػد ىػذا داـ مػا الغربخ أماـ المنتظر

 إلػى حاجػة فػى فالمسػمـ جانػبخ فػى رتغييػ إلػى حاجػة فػى الغػرب كػاف فػاذا خٜٜٔٔ-ٜٜٛٔ مػف الفتػرة

ذا جانبيفخ فى التغيير  مركب جيد إلى المسمـ احتاج بسيًطاخ جيًدا األزمة مف لمخروج الغربى احتاج وا 

 إننػا سػوانا. يحتاجػو الػذى التغييػر حجػـ مػف بكثيػر أكبػر نحتاجػو الػذى فػالتغيير أزماتػوخ وتركيب لتعقيد

 ورؤى أفكػار مف عنيا انبثؽ ولما لياخ وتصحيح معتقدات مف باألنفس ما لكؿ شامؿ تغيير إلى نحتاج

 عرًبػػػاخ وبوصػػػفنا مسػػػممميفخ بوصػػػفنا أننػػػاخ ويكفػػػى عبلقػػػاتخ ونظػػػـ وسموكياتخوتصػػػرفات وتصػػػورات

 اآلف ىمػو كػؿ مضػىخ ممػا شراسػة أشػد جديػًدا نظاًمػا نواجػو ونحػف خاصػة اليويةخ لفقد اآلف معرضوف
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 بعػػض يعػػالج مػػا بعجمتػػو وربطيػػا تػػذويبيا فػػى يجػػد مػػولع األخػػرى األمػػـ خصوصػػيات إذابػػة عمػػى مركػػز

 لو.. وارث بينيا مف لو يكوف ال أف يأمف األقؿخ عمى أو أزماتوخ
 تتوقػؼخ لػـ لمنيػوض اإلسػبلمية والمحػاوالت العثمانيػةخ الدولػة فػى الضػعؼ دب أف ومنػذ إنناخ

 عػف تعمػف الوىػابخ عبػد بػف محمػد حركػة فقامػت جديدخ مف الراية تحمؿ أف العربية الجزيرة حاولت فقد

 فى تقوـ أف يمكف توحيدية إسبلمية بخبلفة التذكير خوتحاوؿ اإلسبلـ أصوؿ عمى قائمة تجديدية دعوة

 لتضػع الغربيػة الموجػة وجػاءت كثيػرة. وعوامػؿ ألسػباب أىػدافيا تحقيػؽ تسػتطع لـ لكنيا العربخ جزيرة

 معيػا وبػدأت الغربػى. لمنمػوذج وفًقا لتحديثا حركة دورة ولتبدأ األزمةخ  فى المتجددة الحيوية لتمؾ حدا

 األمػػة كيػػاف عمػػى تبقػػى كانػػت التػػى التماسػػؾ عوامػػؿ سػػائر ألف األمػػةخ كيػػاف فػػى والتفسػػخ التفكيػػؾ دورة

 (.20 جابر: )طو فييا الذاتى التجديد حركة عمى لتقضى نقائضيا بيا استبدلت قد الوسط
 العموانى، جابر )طو أكػد المعرفة خ ة إسبلمي لتوجو خاط  فيـ مف شاع لما توضيحو وفى    

 الغربيػػة المعرفػػة بػػو جػػاءت مػػا كػػؿ وعالميػػة عمميػػة توىمػػوا اسػػتمبواخ الػػذيف أف (30 : إسػػالميةالمعرفة

 لآلخػر البلوعػى أو الػواعىخ الػرفض حالػة مػف جزء أنيا فظنوا الغربخ مركزية مف انطبلًقا خ المعاصرة

عطائػػو شػػ  كػػؿ تػػدييف محاولػػة خػػبلؿ مػػف الػػذات مػػىع لمتوكيػػد ونزعػػة وخيػػرخ شػػر مػػف لديػػو مػػا ولكػػؿ  وا 

 الدولػػة فػػى شػػ  كػػؿ عمػػى الشػػامؿ اإلسػػبلمى التسػػمط ر بػػة مػػف جػػزء عػػف تعبيػػًرا أو اإلسػػبلميةخ صػػفة

 المعرفيػػػة الممارسػػػات وجعػػػؿ واحتوائيػػػاخ واإلنسػػػانية االجتماعيػػػة أو الدنيويػػػة المعرفػػػة ومنػػػو والمجتمػػػعخ

 فػػى القػػاطنيف مػػف وأمثػػاليـ والعممػػانييف والمينيػػيف الماركسػػييف وحرمػػاف اإلسػػبلمييف عمػػى وقفًػػا وتأويميػػا

نتػاجيـ ممارساتيـ عف اإلسبلمية صفة نزع أو المعرفةخ الممارسات حؽ مف المسمميف ديار  أقػؿ فػى وا 

 دائػرة فػى فػى دخػؿ أو األوائػؿخ القضػية ىػذه ىمػوـ حػاممى مػف أحػد بباؿ خطر ذلؾ مف ش  وال تقدير.

 ومقاصدىـ. أىدافيـ
 القضػػية ىػػذه خصػػائص عػػف تغفػػؿ لػػـ التػػى المدرسػػة ىػػذه أدبيػػات فػػى ذلػػؾ مػػف شػػ  يػػرد لػػـو    

 ليسػت فيػى السػتيفخ مػف عقػود مضػى قبػؿ محػدد بشكؿ تتبمور ال قد التى التجديدية المعرفية المنيجية

 تسػعى معرفيػة منيجيػة معػالـ ىػى بػؿ جزئػىخ برنػامج أو بياف أو مبادئ إعبلف فى يحدد أف يمكف مما

 فػػػى دور األمػػػة ليػػذه وليكػػػوف المسػػػمـخ العقػػؿ تشػػػكيؿ إعػػػادة فػػى تسػػػاعد أف يمكػػػف معػػارؼ ىفػػػ لتتجسػػد

 إلػػى السػػعى خػػبلؿ مػػف كػػذلؾ العالميػػة. الفكريػػة األزمػػة معالجػػة فػػى ومشػػاركة الفكريػػةخ أزمتيػػا معالجػػة

 ىػذا حممػوا الػذيف أف كمػا فييػا. وحبػا الحقيقػة إلػى الوصػوؿ عمػى والعمػؿ والمنيج المعرفة أزمة معالجة

 الحضػػػارىخ الفعػػػؿ مسػػػتويات أعقػػػد تمثػػػؿ  –المسػػػتوى ىػػػذا فػػػى– المعرفيػػػة العمميػػػات أف أدركػػػوا اليػػػـخ

 تنتيى. ال ولكنيا وتنضجخ سوقيا عمى تستوى كى وعقود أجياؿ إلى وتحتاج
 )غريغػػػوار قػػدميا التػػى الدراسػػة تمػػؾ المعرفػػى النقػػد طريػػؽ عمػػى الفكريػػة األعمػػاؿ أبػػرز ومػػف 

 ..)باالستتباع( هأسما عمَّا (3990 منصور،
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 فػى سػادت المصػطمحات مػف وشػبكة المفػاىيـ مػف مجموعػة فػوًرا الػذاكرة إلػى يسػتدعى العنواف ىذا إف 

خ إلػػى سػػائدة تػػزاؿ وال عشػػرخ التاسػػع القػػرف منتصػػؼ منػػذ األمػػة مثقفػػى أوسػػاط  المفػػاىيـ ىػػذه ومػػف اليػػـو

 مصػػػطمح وىػػػو سػػػتغراب(،)اال )االستشػػػراؽ(، ار(،)االسػػػتعم العنػػػواف يسػػػتدعييا التػػػى والمصػػػطمحات

 فػى اإليرانيػةخ الثػورة أدبيػات فػى شػاع مصػطمح  وىػو خ)االستكبار(و شريعتىخ عمى كتابات فى اشتير

 )التبشير(و)التحضػير(و مثػؿ مصطمحات والبد يستدعى كما خٜٜٚٔ عاـ بدأت التى األولى سنواتيا

 يسػػػتدعى أف قبػػػؿ يتوقػػػؼ وال العػػػالمى(، و)الخطػػػاب الكػػػونى( )الخطػػػاب (و (و)العالميػػػة )المركزيػػػة

 مفػاىيـ كرةاالذ فى يثير كما و)الطائفية(، الثقافات( )صراع و الحضارات( و)صراع ( العالمى )النظاـ

 وقبميػػا و)لظالميػػة(، و)األصػػولية( )اإلرىػػاب( وكػػذلؾ )اليمجيػػة(،و )البربريػػة(، و )التػػوحش(، نحػػو

 (.5 منصور: )غريغوار ونحوىا )الرجعية(،
 يعبػػػر كمػػػا– ورسػػػوـ حػػػدود أو تعريفػػػات كتػػػاب بوصػػػفو ال كمػػػوخ ذلػػػؾ ىيسػػػتدع حػػػيف والكتػػػاب 

 المفػػػػاىيـ ىػػػػذه مػػػػف بكػػػػؿ بػػػػآخرخ أو بشػػػػكؿ يتصػػػػؿ واسػػػػًعا معرفيًّػػػػا حقػػػػبلً  يعػػػػالج ألنػػػػو بػػػػؿ –األقػػػػدموف

 خػػبلؿ مػػف الظػػواىر مػػف كبيػػرة مجموعػػة لتفسػػير ويتعػػرض االتصػػاؿخ أنػػواع مػػف بنػػوع والمصػػطمحات

 ونظرياتػو وفمسفتو اإلبستمولوجيةخ ومسمماتو المنيجيةخ وأطره بناه وتحميؿ المعرفىخ الحقؿ ليذا تحميمو

  المعرفية. وقواعده
 أف تر ػب أمػة تبنػى أف يمكػف وكيؼ وجبروتياخ المعرفة سمطة إلى بشدة النظر يمفت والكتاب 

 وتبنيػػو عموميػػا إطػػار فػػى تنشػػئو كػػامبلً  معرفيًّػػا( )حقػػالً  األطػػراؼ جميػػع عمػػى ييػػيمف مركػػز إلػػى تتحػػوؿ

 التمييػػػد فػػػى أسػػػمحتيا وأقػػػوى أدواتيػػػاخ كػػػأىـ لتسػػػخره اتيػػػاوطموح ومطامعيػػػا فمسػػػفتيا مػػػف قواعػػػد عمػػػى

 أو اآلخػػػػريفخ وتيمػػػػيش مركزيتيػػػػا وتكػػػػريس اآلخػػػػريفخ عمػػػػى ىيمنتيػػػػا واسػػػػتمرار لفػػػػرض ثػػػػـ لتحقيػػػػؽخ

 أو (التثػػػاقؼ)و )المثاقفػػػة( باسػػػـ عنيػػػا البػػػدائؿ وتقػػػديـ وتيميشػػػياخ ثقػػػافتيـ قيػػػر بعػػػد خ)اسػػػتتباعيـ(

 والجيوسياسػية يو رافيػةخوالج التاريخيػة المعارؼ مف بديمة واسعة شبكة وتمرير لتقديـ وذلؾ خعقمنة()ال

 الشػرقىخ اآلخػر اإلنساف لعزؿ المنتجخ ومركزية اآلخريفخ ثقافات تغييب تكرس وسواىاخ واأليديولوجية

 كمو الحؽ لنفسيا أعطت ذىال اإلنساف أو الثالثخ العالـ إنساف أو المسمـ أو البحارخ وراء ما إنساف أو

 مواقػع سػائر عػف عزلػو وجوب إلى تنبو أف الميـ المركزخ ىذا يختارىا أخرى تسمية عميو تطمؽ أف فى

 جعمػو دوف تحػوؿ أو ىويتػوخ حقيقػة إلػى تنبيػو أف يمكػف التػى االجتماعية الظروؼ سائر وعف التأثيرخ

 يخوليػا مػا الميمة الثقافة ىذه عند يوجد ال أنو بحجة مغايرة ثقافية قيـ مف يمثمو ما لكؿ لمتنكر مستعًدا

 والتبعيػػػة التقميػػػد بطريػػػؽ وتسػػػتبدليا عنيػػػا تتنػػػازؿ أف ليػػػا بالشػػػعوب واألجػػػدر فػػػاألولى عقبلنػػػىخ إلبػػػداع

 وجعميػػا لتحضػػيرىا المتخمفػػة الشػػعوب ليػػذه مشػػكوًرا متبرًعػػا يقػػدميا الػػذى (المركػػز بثقافػػة) واالسػػتتباع

 (.0 منصور: ر)غريغوا معو التعامؿ فى كؼًءا
 تعتمػد السػيطرة نحػو منػدفع بمػد أو مركػز قبػؿ مػف اآلخػريف عمػى السػيطرة ممارسػات كانػت لقػد 

 سيطرتيما فرضتا قد والرومانية الييمينية العالميتاف الحضارتاف وحتى العسكريةخ القوة عمى وأخيًرا أوالً 
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 إلػػى آلػػت التػػى المعاصػػرة بيػػةاألور  الحضػػارة قبػػؿ البشػػرية عرفػػت ومػػا وحػػدىاخ العسػػكرية الوسػػائؿ بتمػػؾ

 )العممويػػػة( صػػػفة أعطتيػػػا معػػػارؼ ووضػػػعت وبنػػػت أسسػػػت حضػػػارة أيػػػة عالميػػػة ثػػػـ  ربيػػػةخ حضػػػارة

 جػزء إلػى والسػيطرة الييمنػة إحكػاـ بعػد لتحويميػاخ ثػـ اآلخػريفخ عمػى الييمنػة فػى لتوظيفيػا )العالمية(و

 حجػػـ يكشػػؼ لػػئبل األرض شػػعوب مػػف )استبضػػاعو( أو )اسػػتتباعو( تػػـ الػػذى ذلػػؾ ثقافػػة مػػف رئيسػػى

 ليا. تعرض التى والخديعة االستبلب
خ وجػػػو عمػػػى والمسػػػمميف الخصػػػوصخ وجػػػو عمػػػى لمعػػػرب بالنسػػػبة لكػػػفخ    ازدوجػػػت فقػػػد العمػػػـو

 لموروثنػػا الصػػميبيةخ لحػػروبا انتيػػاء حػػاؿ قػػروفخ عبػػر وتيريػػبخ سػػرقة عمميػػات تمػػت حيػػث الجريمػػةخ

 جػذور إلػى يشػير مػا كػؿ استئصػاؿ مػف تمكنػوا قػد خوعػييـ بكامػؿ والسػارقوفخ الميربػوف وكػاف خالثقافى

 وجػرت الفكريػةخ وبيئتيا ومناىجيا ونماذجيا ومصادرىاخ فمسفتيا عف قطعيا فتـ وأصولياخ الثقافة ىذه

 ترجموىػا قػد والعػرب المسػمميف أف يقػاؿ حتػى كثيػرةخ بػاترة جراحيػة عمميات بعد أىمياخ  ير إلى نسبتيا

 عمػػى وأقػػدر مػػنيـخ بيػػا أولػػى فػػنحف ىػػـخ وليسػػوا أولئػػؾ ورثػػة ونحػػف واليونػػانىخ اإل ريقػػى التػػراث عػػف

ذا جذورىاخ إلى إعادتيا  حفػظ عمػى نشػكركـ ليػـ: نقػوؿ أف فيكفػى والمسػمميف العرب ننصؼ أف أردنا وا 

 لنبنػى مػنكـ نسترده فدعونا بعضوخ ضاع لربما بحفظو تقوموا لـ لو الذى التراث ذلؾ لناخ أجدادنا تراث

 حػػاؿ بيػػاخ يسػػتفيدوف كيػػؼ يعرفػػوا لػػـ أجػػدادكـ ألف ذلػػؾ خ التػػاريخ نيايػػة عػػالـ وحضػػارة ثقافػػة وعميػػو بػػو

 وستسػػتمر نيػػأس فمػػف نحػػفخ أمػػا خاإلسػػالمى( العربػػى )النظػػاـ عمػػى القائمػػة ثقػػافتيـ ذلػػؾ وبػػيف بيػػنيـ

حيػػػاء أنػػػوفكـخ ر ػػػـ بربػػػريتكـ مػػػف إلخػػػراجكـ محاوالتيػػػا  مػػػف القديمػػػةخ الكبلسػػػيكية حضػػػاراتكـ عظمػػػة وا 

 عػػف بػػدائؿ ثقافتنػػا مػػف لكػػـ ونقػػدـ األمػػرخ لػػـز إذا و يرىػػاخ وآراميػػة وآشػػورية وبابميػػة وفينيقيػػةخ ةفرعونيػػ

 حضػػػارة إال عمييػػػا تقػػػوـ أف يمكػػػف ال التػػػى والبيانيػػػةخ واألصػػػوليةخ والمعيقػػػة العتيقػػػة اإلسػػػبلمية ثقػػػافتكـ

 بديبلً  االجتماعية مناوعمو  اإلنسانية عمومنا لكـ سنقدـ حضارة! تصنع أف يمكف المغة كانت إذا لغويةخ

 برىانيػةخ حقيقيػة عمػوـ فيػى جػاربخوالت والبرىػاف العمػـ عمػى قائمة عموـ وىى بناءىاخ نكمؿ أف بعد ليا

 (.9 منصور: )غريغوار الرشاد سبيؿ إلى إال تيتدوف نرى..وال ما إال تروف ال ستجعمكـ التى ىى
 وممتػدة واسػعةخ اسػتقراء يػاتعمم خػبلؿ مػف تأكػدناخ ىػو نظػرخ وجية مف سبؽ ما يعزز ما إف 

 بتمػؾ يقػوـ الػذى ثقافػة األولػى بالدرجػة يعكػس تأويػؿ ىػى إنمػا ماخ فكر لتاريخ قراءة كؿ أف قروف: عبر

 محكومػةخ تظػؿ قػراءة أيػة ألف خ مػا نػوع مػف إسػقاط دائًمػا ىنػاؾ يكػوف حيػث وتاريخوخ ومكوناتو القراءة

 العامػػةخ تصػػوراتو وتعكػػس منػػوخ تنبثػػؽ ىالػػذ والحضػػارى المرجعػػى اإلطػػار بمحػػددات أبػػت أـ شػػاءت

 بػػاختبلؼ آلخػػر شػػخص مػػف ويختمػػؼ يتفػػاوت اإلنسػػانى فػػاإلدراؾ واإلنسػػافخ والحيػػاة لمكػػوف وفمسػػفتو

 وجػػػود أى التحيػػػزخ بخصػػػوص إليػػػو يشػػػار مػػػا وىػػػذا منيػػػاخ ينطمػػػؽ التػػػى والحضػػػارية النفسػػػية التجربػػػة

 الباحػث توجو التى البحثية والمناىج الوسائؿو  المعرفية النماذج فى المستترة الكامنة القيـ مف مجموعة

ف بيػػاخ يشػعر أف دوف  ويمكػػف منيػػاخ الػتخمص معػػو يصػػعب لدرجػة بػػالمنيج لصػيقة وجػػدىا بيػػا شػعر وا 
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 :2030 رضػا، )إبػراىيـ كامنػة معرفية مجازية صوًرا أو نماذج شكؿ تأخذ ما كثيًرا القيـ ىذه إف القوؿ
379.) 

 سػابقة قػروف طيمػة الغربيػة العمميػة الػدوائر بعض بو قامت ام فيـ فرصة لنا يتيح بيذا والوعى 

 لمحضػػارة المؤسسػػة والدينيػػة والفمسػػفية الثقافيػة لممكونػػات متحيػػزة رؤيػػة وفػؽ لتراثنػػا منيجيػػة قػػراءات مػف

عػػادة اإلسػػبلمىخ الفكػػر مكونػػات تفكيػػؾ إلػػى الػػدوائر تمػػؾ سػػعت حيػػث الغربيػػةخ  أف أجػػؿ مػػف قضػػاياه وا 

 نفسو. اآلف فى ليا حاوزةالمت خعنيا ةالمننبثق لمرؤية يستجيب
 لمفكػػر المؤسسػػة لممصػادر المتحيػػزة القػػراءة ىػذه إليػػو انتيػت مػػا (300 رضػػا: )إبػػراىيـ وأجمػؿ 

 يمى: فيما اإلسبلمى
 مػػػؤثرةخ و يػػػر ىامشػػػيةخ مصػػػادر إلػػػى وتحويميػػػا المؤسسػػػة األساسػػػية المصػػػادر تيمػػػيش- أوالً  

 صػحة فػى التشػكيؾ منيػا عػدةخ سػببلً  ليػا التابعػة أو راقيةاالستش الدراسات سمكت الغايةخ ىذه ولتحقيؽ

 وتوثيقيػاخ نصوصيما جمع طرؽ فى والتشكيؾ والسنةخ القرآف الكريميف: المصدريف مضاميف وسبلمة

 بػػدالالت األقػػدميف مصػػنفات بعػػض فػػى تػػرد قػػد التػػى والشػػاذة المتنػػاثرة األقػػواؿ بعػػض عمػػى واالرتكػػاز

 وتشػػحف لتحمػػؿ ويؤولونيػػا العػػاـ سػػياقيا مػػف يخرجونيػػا معيػػا وفيتعػػامم عنػػدما لكػػفخ ومحػػددةخ معينػػة

 نفسيا.. العممية الحقيقة وعف األمةخ روح عف و ريبة مغايرة أخرى بدالالت
 مػػف جوانػػب بنػػاء فػػى دورىػػا عمػػى والتركيػػز والمسػػتعارةخ الوافػػدة المصػػادر دور تضػػخيـ -ثانًيػػا 

 ال كونػػو فػػى تتجمػػى التوجػػو ىػػذا وخطػػورة خالمؤسسػػة الداخميػػة المصػػادر حسػػاب عمػػى اإلسػػبلمى الفكػػر
 نفػػى إلػػى ويسػػعى ليػػاخ يتنكػػر المقابػػؿ فػػى لكنػػو المصػػادرخ فػػى المباشػػر التشػػكيؾ أو الطعػػف إلػػى يمجػػأ

 عامة. اإلنسانية المعرفة أو اإلسبلمى الفكر بناء فى ليا تأثير أى وتجاوز
 التػػى العمميػػة الكشػػوؼ ضوبعػػ واألدبيػػةخ الفكريػػة واإلبػػداعات اإلنجػػازات لػػبعض التنكػػر :ثالثًػػا 

 الغرب. عمماء مف ترجميا نقمياخ لمف ونسبتيا وعممائوخ اإلسبلـ مفكرى بعض حققيا
 إطػاًرا ونمػاذجخ وتصػورات مبػادئ مػف عنيػا نػتج ومػا الغربيػةخ المركزيػة مكونات اعتبار :رابًعا 

ف بػؿ إليػوخ وايتحػاكم الجميعخوأف خبللو ومف وعميوخ بو يقاس أف يجب ثابتا ومعياًرا مرجعيًّا  اقتضػى وا 

 ممكنة. وسيمة بأية فرضو خاألمر
 فػى سػاىمت حديثػة تنظريػا وتحػدث جديػدةخ تصػورات تبنػى أف الػدوائر تمؾ استطاعت وبيذا 

 ىػذه والمسػمميف العػرب المفكػريف بعػض وتبنػى والحضػارىخ الثقػافى تاريخنػا  جوانػب مػف كثيػر تحريؼ

 حقيقػة وكأنيػا أضػحت حتى خ مختمفة بأساليب كتاباتيـ فى ويتداولونيا يكررونيا فأخذوا األطروحاتخ

 كػػاف مػػا أف الدارسػػيف أحػػد معيػػا رأى درجػػة إلػػى النقػػدخ أو لممراجعػػة قابمػػة  يػػر عمميػػة ُمَسػػممة أو ثابتػػةخ

 وسػائؿ مػف تحقيره يجوز كاف وما تحّسرخ  ير مف تحقيره إلى ذىبوا متأصمة معالـ مف يعظـ أف يجب

 عنػد الشػمؿ وتفريػؽ العػزائـخ تثبػيط فػى يتنافسػوف ىػـ كأنمػا تقت ػرخ  يػر مف تعظيمو إلى ذىبوا مقتبسةخ
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 إبػػراىيـ ) أىمػػو؟ فػػى بالقػػدح يظيػػروف وال لمتػػراثخ بػػالتنكر يعظمػػوف ال أنيػػـ يعممػػوف الَ  أو مخػػاطبييـخ

 (.303 : رضا
 نقد حضارى:

ذا كػػاف االتجػػاه الفكػػرى اإلسػػبلمىخ كمػػا يمثمػػو المعيػػد العػػالمى لمفكػػر اإلسػػبلم  ىخ قػػد نحػػا وا 
: 2007)حسف حنفى، ىذا النحو الذى عرضنا لوخ فاف مفكًرا مف خارج ىذا الموقعخ مثؿ الدكتور 

خ مقترًحػػا أف يسػػتند إلػػى ثبلثػػة أبعػػادخ حتػػى يػػتـ تحريػػر )نقػػد حضػػارى(قػػد دعػػا إلػػى مػػا أسػػماه  (،21
 مف أسرىا التاريخى وفؾ حصار الزمف عمييا: )العربية(الذات 

عػػػادة بنػػػاء عمومػػػو فػػػى مرحمػػػة تاريخيػػػة جديػػػدةخ مػػػف مرحمػػػة  نقػػػد المػػػوروث األوؿ:  القػػػديـخ وا 
االنتصػػػار إلػػػى مرحمػػػة االنكسػػػارخ فالحضػػػارة اإلسػػػبلمية ليسػػػت لحظػػػة تاريخيػػػة واحػػػدة ىػػػى المحظػػػة 
اليونانيػػة الرومانيػػة  رًبػػاخ والفارسػػية والينديػػة شػػرًقاخ بػػؿ ىػػى لحظػػات متجػػددةخ فالتػػاريخ ال يتوقػػؼخ 

الحاليةخ لحظة أوروبا وأمريكا  رًبػاخ والصػيف واليابػاف شػرًقا. وظيفػة النقػد  والزماف مستمرخ والمحظة
تصحيح العبلقة بالماضىخ دوف االنقطاع معػو أو التواصػؿ فيػو أو االنتقػاء منػوخ بػؿ نقػده تاريخيًّػاخ 

عادة االختيار بيف بدائمو أو إبداع بديؿ جديد.  بعد أف تكمس وأصبح مستقبلًّ عف التاريخخ وا 
نقد الوافد الجديدمف الغرب أساًساخ وتحويؿ عبلقتنا بو مف مصدر لمعمـ كى يصبح  :الثانى 

موضوًعا لمعمـخ بداًل مف التواصؿ معو كما يريد المنبيػروفخ أو االنقطػاع معػو كمػا يريػد المنبيػروف 
بالقديـخ أو االنتقاء منو كما حدث فى عصر النيضة األوؿ. ويمكف أيضا تأسيس ما اقتػرح مفكرنػا 

مف أجؿ ممارسة النقد الحضارىخ ليس فقط عمى الذاتخ بؿ أيًضػا عمػى  )عمـ االستغراب(ميتو بػتس
خ حتػػى ال تتحػػرر مػػف قيػػد الماضػػىخ تقميػػًداخ )العربيػػة(اآلخػػر فػػى نقػػد "مػػزدوج" إكمػػااًل لتحػػرر الػػذات 

 وتقع فى قيد المستقبؿ وىما.
لػنص وحػدهخ نػص القػدماء أو نقد الواقعخ حتى ال ينحصر النقد الحضارى فى نقد ا الثالث: 

نػص المحػدثيفخ ويصػبح الػنص دائًمػػا بػيف الػوعى العربػى والواقػع كنظػػارة دائًمػا تسػاعد عمػى الرؤيػػة 
وتحجبيػػا فػػى الوقػػت نفسػػػوخ ولػػدرء تيمػػة الحضػػػارة العربيػػةخ بأنيػػا حضػػػارة نػػص وكتػػابخ وحتػػػى ال 

التنظيػػػرخ و يػػػره مػػػف  يصػػػبح التنظيػػػر المباشػػػر لمواقػػػع حكػػػًرا عمػػػى الغػػػربخ فيػػػو وحػػػده القػػػادر عمػػػى
الحضارات تشرحو وتيمش عميػوخ ويضػـ نقػد الواقػع نقػد االحػتبلؿ والتسػمط والفقػر والتجزئػة والتبعيػة 

 والتغريب والبلمباالة وعجز الشعوب.
ويشدد مفكرنا عمى مياـ النقد ىذه حتى يمكف تبلفػى مػا وقعػت فيػو حركػة النيضػة العربيػة  

دخ الذى ىو الخطوة األولى فػى بنػاء الحضػارةخ باعتبػاره أداة فى العصر الحديثخ حيث لـ تبدأ بالنق
التحوؿ واالنتقاؿ مف مرحمة تاريخيػة إلػى أخػرى. وبػداًل مػف البػدء بالنقػد بػدأ مفكػرو النيضػة العربيػة 
الحديثػػة باالنتقػػاء: انتقػػاء مػػػا يصػػمح مػػف التػػػراث القػػديـ كالمعتزلػػة وابػػف رشػػػد والمالكيػػةخ وانتقػػاء مػػػا 

لغربىخ مثؿ فمسفة التنوير ونقد التسمط واالستبداد عند الحاكـ كما فعؿ الكواكبى يصمح مف التراث ا
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)أـ خ ونقػػد البلمبػػاالة والفتػػور عنػػد المحكػػوـخ كمػػا فعػػؿ أيضػػا الكػػواكبى فػػى )طبػػائع االسػػتبداد(فػػى 
 القرى(.
ف اختمفػػػت زاويػػػة الرؤيػػػةخ مػػػف حيػػػث الجنػػػوح أكثػػػر   العممانيػػػةخ  لػػػىإومػػػف منظػػػور مشػػػابوخ وا 
أيًضا بالقيػاـ بعمميػة نقػد حضػارىخ إذا أردنػا لمجتمعنػا العربػى  (30: 3990شاـ شرابى، طالب )ى

أف يتجاوز أزمتو المتفاقمةخ وأف يسػترجع قػواه ويػدخؿ ثانيػة فػى مجػرى التػاريخخ فبلبػد لػو مػف القيػاـ 
بعمميػػػة نقػػػد حضػػػارى يمكنػػػو مػػػف خمػػػؽ وعػػػى ذاتػػػى مسػػػتقؿخ واسػػػتعادة العقبلنيػػػة اليادفػػػة. وال يمكػػػف 

 )المثقفػيف(و  )المفكريف(يؽ ىذا إال مف خبلؿ التفاعؿ الفكرى الحر والنقاش المستمرخ ال بيف تحق
وعمػػػى صػػػعيد المجتمػػػع ككػػػؿخ ذلػػػؾ أف مػػػا  خوحسػػػبخ بػػػؿ بػػػيف جميػػػع الفئػػػات واألحػػػزاب والتجمعػػػات

فسػوؼ نجابػو مصػيًرا أتعػس  خيحدث فػى العػالـ اليػوـ مفػروض أف يعممنػا درًسػا إف لػـ نتمقنػو بسػرعة
تفسخ والضعؼ واالنحطاط الذى نحف فيو. إف ما يجرى فى العالـ ىػو تجميػات عصػر جديػدخ مف ال

وممارسات اجتماعية جديدة تنبع مػف نػوع مختمػؼ مػف الديمقراطيػة التػى تنطمػؽ بالفعػؿ مػف السػيادة 
يػػػدلوجياتيا المختمفػػػة. وشػػػرابى  الشػػػعبية المباشػػػرةخ والتػػػى تػػػرفض كػػػؿ أنػػػواع األبويػػػة والبيروقراطيػػػة وا 

لػدى بعػض  -ربمػا–دث ىنا عف العالـ الغربىخ حيث ال يشيد وطننا العربػى مػا يماثػؿ ذلػؾ إال يتح
المثقفيف. إنو عصر يعمف نياية الفمسفةخ كما رأى البعضخ بمفيوميا الميتافيزيقى التجريدىخ ونياية 

فتوحػة بػيف خ ويرجع الفكر إلػى حيػث ينشػأ حػرًّا فػى الحػوارات األفقيػة الم)القادة(و )الفالسفة(ىيمنة 
فئػػات وجماعػػات ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدنىخ ال عمػػى مسػػتوى المنظػػريف اإليػػديولوجييفخ أو عمػػى 

 مستوى مكاتب البيروقراطية المتسمطة أو مراجعيا العميا.
وقبؿ سمسمة النكسات الضػخمة التػى شػيدىا العػالـ العربػىخ منػذ حػرب الخمػيج األولػى سػنة  
حضارىخ كانت تنمو وتزدىر تدريجيًّاخ تمثمة فى فكر نقدى خ كانت ىناؾ بدايات لحركة نقد ٜٜٓٔ

 )الثػػورى(ديمقراطػػى مشػػارؾ ينبػػع مػػف الحػػوار والتبػػادؿ الحػػرخ وينػػاىض فػػى آف إيديولوجيػػة الفكػػر 
القديـ و يبيات الفكر المتشددخ لكنو ال يعارض وال يرفض مػا ينػادى بػو أى مػف ىػذيف التيػاريف مػف 

أزليػػػةخ بقػػػدر مػػػا يركػػػز اىتمامػػػو فػػػى شػػػؤوف الحيػػػاة الوجوديػػػة ومػػػا يرفػػػع مػػػف قػػػيـ خ كميػػػة  )حقػػػائؽ(
ومشػػاكميا العمميػػة التػػى تتنػػاوؿ حيػػاة المجتمػػع وفئاتػػو المختمفػػةخ وبخاصػػة الفئػػات الميمشػػة والمنسػػية 

شػػػكاليات التعبيػػػر االجتمػػػاعى والتحريػػػر )الفقػػػرال والنسػػػال واألقميػػػات ، واألطفػػػاؿ(والمسػػػحوقة  خ وا 
ال  خ أنيػػاض دفاعػػو عػػف النزعػػة العممانيػػة الواضػػحة فػػى ىػػذا الفكػػرالػػذاتى. ويؤكػػد شػػرابىخ فػػى معػػر 

طاعػػات واسػػعة مػػف الجمػػاىير )التػػى تغػػذى حيػػاة قتعنػػى البلدينيػػةخ أو نفػػى اإليمػػاف والقػػيـ الدينيػػة 
خ بػػؿ ترمػػى إلػػى فصػػؿ مػػا ىػػو اجتمػػاعى وسياسػػى ومحسػػوس عمػػا ىػػو روحػػى وسػػماوى (الشػػعبية
لى منع استعماؿ القيـ الدينية ومجػرد  تبداليا والمقوالت الغيبية لتبريػر السػمطة القائمػة أو السػ)وا 

. مػف ىنػا رأى شػرابى أف أىػـ أولويػات ىػذا الفكػر الناقػد تػأميف الحريػة (سمطة أبويػة قمعيػة مماثمػة
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ال عمػى صػعيد القػانوف والدسػتور وحسػبخ بػؿ عمػى صػعيد  –حرية القوؿ والكتابػة والحػوار–الفكرية 
 أيضا. الرأى العاـ والممارسة اليومية

واعتػػػرؼ شػػػرابى بػػػأف النقػػػد الحضػػػارى ال يسػػػتطيع بحػػػد ذاتػػػو تحقيػػػؽ أى شػػػ  عمػػػى صػػػعيد  
الممارسة المباشرةخ لكنو يسمط الضوء عمػى الواقػع وتاريخػوخ ويكشػؼ عػف حقيقتػو الظػاىرة والخفيػةخ 
ويخطط أساليب ومتطمبات تجػاوزه راسػًما الخريطػة الفكريػة التػى تضػ  سػبؿ الفكػر والممارسػة مًعػاخ 

يػػذا اعتبػػر مفكرنػػا أف النقػػد الحضػػارى يشػػكؿ الشػػرط األساسػػى لعمميػػة التغييػػر االجتمػػاعىخ وىػػو وب
لػى السػير  الخطوة األولى ألية حركػة اجتماعيػة جديػة ترمػى إلػى استئصػاؿ األبويػة مػف مجتمعنػاخ وا 

 (.33)شرابى: بو نحو مستقبؿ آخر يقرره أبناؤه ال المتسمطوف عميو أو القمة المنتفعة بو 
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  الفصؿ الثانى
 صناعة التخمؼ وتداعياتو

  
مف بصر بالموقع المركزى لمبنية والثقافية ا لما أدت إليو خبرتنا البحثية والحياتية فوفقً 

ننحبس فى تفسير  فدوف أ وتشكيموخوبناء التعميـ  خخ وتوجياتوالمجتمعية فى تشكيؿ الفكر التربوى
نما نؤمف بالحركة الج خ قبؿ أف نكشؼ عف دلية بيف الفكر والواقعخ كاف لناذى اتجاه واحدخ وا 

التوجيات التربوية لبلتجاه النقدىخ أف نمعف البحث والتحميؿ لما صارت إليو بنيات المجتمع فى 
لدوؿ الناميةخ وتارة ثالثة بالدوؿ المتطمعة إلى خ وتارة أخرى باةدولنا التى ُسميت تارة بالدوؿ المتخمف

 النمو..
 

 فى معترؾ المفاىيـ: 
ألَّفنا منذ أواخر القرف الثامف عشرخ حتى منتصؼ القرف العشريف صوًرا مف االحتبلؿ  

يطاليا والبرتغاؿخ و يرىا  العسكرى تمارسو دوؿ أوروبيةخ مثؿ بريطانيا وفرنسا وألمانيا وىولندا وا 
فريقيا وأمريكا الجنوبيةخ تجمت أشير مظاىره فى قوات أجنبية مسمحةخ وما استتبعو لبمداف آسي ا وا 

 ىذا مف تحكـ وسيطرة عمى مجاالت الحياة السياسية واالقتصاية والثقافية فى الدوؿ المقيورة..
وبعد الحرب العالمية الثانيةخ بدأنا نشيد سمسمة مف تحرر بعض الدوؿ المقيورة مف  

 سكرى..االحتبلؿ الع
وكاف مف الواضح أف ىناؾ دروًسا ال ُبدَّ أف تستفيد القوى العالمية الجديدة مف سمسمة  

 التجارب السابقة فى االحتبلؿ واالستحواز وقير اآلخريف..
بدأت الواليات المتحدة التى أكدت الوقائع أف دورىا كاف واضًحا ومتعاظًما فى االنتصار 

ة فى الخروج عما كانت قد فرضتو عمى نفسيا مف عزلةخ خاصة الذى أنيى الحرب العالمية الثاني
وأف الحرب األخيرة قد أفرزت بدورىا عمبلًقا مغايًراخ كاف شريًكا فى االنتصارخ أال وىو ما كاف 

 يسمى باالتحاد السوفيتى الذى أخذت رقعة استحوازه تتسع تدريجيا..
ظؿ ضرورة فى الصراع الجديدخ وضح لمقوتيف األعظـخ أف القوة المسمحةخ إذا كانت ست 

إال أنيا فتحت المجاؿ لصورة أخرى مف الييمنة..أبرزىا الييمنة الثقافيةخ التى ال تستطيع أف تثبت 
نما فى  أقداميا بدوف ركائز ال تتمثؿ بالضرورة فى قوة احتبلؿ عسكرىخ فيذا أصبح منبوًذاخ وا 

األولىخ وىى بدورىا تجر وراءىا صور ىيمنة جديدةخ ترتكز عمى مقومات اقتصادية بالدرجة 
عمى  ف يواكبو "انسياؽ اجتماعى" قائـتوجيًيا سياسيًّا وىيمنة ثقافيةخ وكؿ ىذا ال ُبدَّ بالضرورة أ

 انبيار بالغالبخ القوىخ وفًقا لمقولة ابف خمدوف الشييرة القائمة بأف المغموب مولع بتقميد الغالب.
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المقيور..بيف غالب والمغموب..بيف القاىر و ف الوتعددت التسميات وتنوعت لمتفرقة بي 
أصحاب اليد العمياخ وأصحاب اليد السفمى..إلى  ير ىذا وذاؾ مف تسمياتخ كميا تعبر عف 

 تفاوت فى التنمية وامتبلؾ القوة..
خ وبعد انييار االستعمار )مستعمرات(و )حواضر استعمارية(كاف أبرز التسميات:  

خ أو نامية. وفى موازاة ىذا التمييزخ )متخمفة(خ ودوؿ )متقدمة(التقميدىخ شاع التقسيـ إلى دوؿ 
ذى الطبيعة االقتصادية فى المقاـ األوؿخ أخذت تتحدد المطالب المعادية لبلستعمارخ تضع 
االمبريالية فى مواجية أطماع الدوؿ الكبرى والبمداف الغنية فى السيطرة عمى جميع البمداف 

خ ٕٜ٘ٔخ وألوؿ مرة فى مقاؿ أللفريد سوفى فى عاـ الث()العالـ الثاألخرىخ وظير مصطمح 
عشية الثورة الفرنسية. ثـ جاء التبايف فى  -الميممة والمستغمة والميانة–)الطبقة الثالثة(قياًسا عمى 

فريقيا وأمريكا البلتينية-تطور القارات الثبلث الكبيرة التى يتألؼ منيا العالـ الثالث   –آسيا وا 
قات بيف الشرؽ والغربخ وعواقب الضغوط التى مارستيا الكتؿ الكبرىخ ليضعوا والتحوالت فى العبل

موضع الشؾ والتساؤؿ  –الذى راح يفقد تجانسو عمى نحو متزايد–وحدانية ىذا العالـ الثالث 
 (.7: 3991)كامميو، 
ثـ ظير مصطمح أخير وىو التفرقة بيف بمداف الشماؿخ وبمداف الجنوبخ وىو مفيـو  

زه الدقةخ حيث يصبح مف الصعوبة التوصؿ إلى معايير دقيقة لما يحممو ىذا مف ممتبسخ تعو 
تمييزخ مما جعؿ االعتماد عمى األسيؿخ أواًل وىو مستوى الدخؿ..دخؿ الفرد..ووجو عدـ الدقة أنو 
يمكف أف ُيدخؿ بعض بمداف الخميج العربى فى مستويات أعمىخ نظًرا الرتفاع مستوى الدخؿخ وقمة 

ينما ال يكوف األمر كذلؾ فى المستويات اإلنتاجية الحضاريةخ والتمتع بمستويات السكافخ ب
 ممحوظة فى الممارسة الديمقراطية.

خ كاف ماركسى التوجوخ فى (25: 3900)شارؿ بتمييـ، وألف عالـ االقتصاد والتخطيط  
ح إلى ما نفسوخ مرجًعا شيوع المصطم )البمداف المتخمفة(الستينياتخ فقد ىاجـ بشدة مصطمح 

مارستيا "اإليديولوجية البورجوازية"خ متيًما تضمف ىذا المصطمح عدة أفكار  )شعوذة عممية(أسماه 
خاطئة عمميًّاخ فيو يوحى بأف البمداف المعنية تعانى "مجرد تأخر" عف  يرىاخ عف تمؾ التى تسمى 

لتقدـ االجتماعى "المتقدمة"خ وتمؾ نظرة تجعؿ لكؿ بمد مكانا متقدًما أو متخمًفا فى سمـ ا
واالقتصادى نظرة سطحية. وتحويؿ ىذه النظرة إلى مفاىيـ نظرية يعنى إحبلؿ المبلحظة 
اإلحصائية الرتفاع أو انخفاض مستوى المعيشة محؿ التفسير التاريخى والتحميؿ العممىخ ذلؾ 

القائمة بيف  التفسير وىذا التحميؿ المذاف ال يمكف أف يغضا النظر عف عبلقات السيطرة واالستغبلؿ
 مختمؼ البمداف.

)البالد المستغمة، أو مصطمح  )البالد المتخمفة(واقترح بتمييـ أف يحؿ محؿ مصطمح  
 البالد التابعة، أو ذات االقتصاد المشوه(.
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ىذا التوصيؼ الشائع لمبمداف المتخمفةخ إنما يقوـ عمى التسميـ ضمًنا  (20)بتمييـ: ويفسر 
بمداف وجدت نفسيا فى مرحمة مف مراحؿ النمو االقتصادى متخمفة عف بالفكرة القائمة بأف تمؾ ال

 تمؾ التى بمغتيا البمداف المتقدمة.
إف الفكرة خاطئة ألف الببلد التى وصفت بالمتخمفةخ كانت توجد فى وضع مختمؼ جذريًّا  

مداف عف ذلؾ الذى كاف سائًدا قبؿ خمسيف أو مائة عاـ أو مائتى عاًماخ أو ثبلثة قروف فى الب
الصناعية. وحتى مع التسميـ بأف نصيب الفرد مف الدخؿ القومى لـ يكف فى ىذه البمداف آنذاؾ 

 أعمى منو فى البمداف الموصوفة بالمتخمفةخ فاف وضعيا كاف مختمفا اختبلًفا كيفيًّا.
فمـ يكف فى اقتصاد البمداف التى أصبحت صناعية أية سمة مف السمات األساسية 

د التى سميت بالمتخمفةخ فالبمداف التى أصبحت صناعية لـ تكف بمدانا تابعة القتصاديات الببل
اقتصاديًّاخ ولـ يكف فى اقتصادياتيا قطاعات متضخمة مرتبطة أوثؽ ارتباط ببعض األسواؽ 
األجنبيةخ وتسود فييا رؤوس أمواؿ أجنبية كذلؾ. ولـ تكف تمؾ االقتصاديات لتنمو أو تركد وفقا 

ولية لمادة أوليةخ أو منتج زراعى أولى. ولـ يكف عمييا أف تتحمؿ عبء التزامات لتقمبات السوؽ الد
ولـ يكف عمى  .ائدات تدفع لمرأسمالييف األجانب()فوائد وأرباح وعمالية باىظة إزاء الخارج 

صناعتيا الوليدة أف تواجو منافسة صناعات قوية ومستقرة منذ زمف يسيطر عمييا رأس الماؿ 
طر عمى موارد الببلد الطبيعيةخ ولـ يكف عمى ىذا الببلد أف تعتمد فى تكرار الكبير الذى يسي

ف كانت آنذاؾ قميمة التصنيعخ إال أنيا  اإلنتاج الموسع عمى استيراد المعدات مف الخارجخ فيىخ وا 
 لـ تكف اقتصاديات مشوىة ومختمة التوازفخ بؿ كانت متكاممة ومركزة حوؿ ذاتيا.

 

 االجتماعية: لممعرفة التخمؼ مجاالً 
ور ـ أف قضية التخمؼ والتنمية قد صارت منذ عدة عقود موضوًعا الىتماـ مختمؼ  

مجاالت المعرفةخ سواء بصورة صريحة عمنيةخ أو بصورة  ير مباشرةخ لكف ىناؾ عموًماخ ربما 
أكثر مف  يرىاخ جعمت منيا شغميا الشاعؿ فترات طويمة. ور ـ خفوت األصوات المنشغمة بيذه 

ية منذ فترةخ لكف ىذا ال يعنى أنيا لـ تعد قضية جديرة بالتفكير والبحثخ فدائًما ىناؾ تخمؼخ القض
 ا لسنف التطور البشرى.وىناؾ تنمية..ىناؾ صعودخ وىناؾ ىبوطخ وفقً 

ومف أبرز العمـو التى كرست شطًرا واسًعا مف االىتماـ بالقضيةخ فاف عموـ االقتصاد  
 ليا اىتماـ مركزى بالقضية.. -يزاؿ وال–والسياسة واالجتماعخ كاف 

خ فسوؼ يظؿ مركز   ور ـ التسميـ بأىمية وجوىرية مسالؾ الحؿ التى أبدتيا تمؾ العمـو
نفسوخ والذى ىو مدار العمؿ فى ىذه األنساؽ المعرفيةخ حتى  )اإلنساف(الرجاء ومعقد األمؿ ىو 

 أننا أسميناىا عموما إنسانية.
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شوفينية" معرفيةخ إذا قمنا أف عموـ التربية وعمـ النفسخ ونرجو أال نبدو منطمقيف مف " 
مفروض أف تقؼ فى مقدمة المسيميف فى ىذا المجاؿخ درًسا وبحثًاخ وقبؿ ىذا وذاؾخ تفكيرا 
واىتماًماخ ألف مفيوـ اإلنساف الذى تدور حولو العموـ اإلنسانيةخ ىو فى األوؿ واآلخر مجموعة 

ىات وجدانيةخ ومعارؼخ ومنيج تفكيرخ وىذا وذاؾ ىو المحور ميارات عقميةخ وقيـ سموكيةخ واتجا
 المركزى لعمؿ العمـو التربوية والنفسية.

والغريبخ أننا ال نممس اىتماًما بحثًيا معبًرا عف موقع ىذه العموـ بالنسبة لمقضيةخ بصورة  
 صريحة ومباشرة..

ة اإلنسافخ فيو صحيح أف كؿ ما تقوـ بو عموـ التربية والنفسخ إذ ينصب عمى دراس 
بالتالى يصب فى مصب قضية التخمؼ والتنميةخ لكننا ال نجد اقتحاًما صريًحا فى مجاؿ أصوؿ 
ف كنا نعود مرة أخرى لنسمـ بأف ما يتـ فى مجاالت التخطيط التربوى  التربية لمقضيةخ وا 

لى األماـ واقتصاديات التعمـ واجتماعيات التربيةخ وفمسفتيا ىو بالضرورة يغذى ويدسـ ويدفع إ
 بالنسبة لمقضية.

 )النقدية(وبالنسبة لمفمسفة التى تتمحور حوليا موضوعات الكتاب الحالىخ فاف محور  
يدور حوؿ جيود السيطرة والييمنة مف قوى استغبلؿ وتسمطخ وبالتالى يكوف التخمؼ مقصًدا لمف 

يا واستسبلمياخ تتقبؿخ يسيطروف ويييمنوف لتظؿ اليد العميا فى استغبللياخ واليد السفمى فى ضعف
 وترضخخ وتقمد وتستيمؾ.

ومف ىنا كانت عنايتنا بقضية التخمؼ والتنميةخ باعتبارىا الساحة الرئيسية لما استوجب  
 النقدخ وبالتالى فيى أيضا الساحة الرئيسية لما يجب مف مقاومة..

عف إطار  ويخط  مف يعتقد أف العمـو االجتماعية  يمكف ليا أف تعالج قضاياىا بمعزؿ 
مجتمعى شامؿ يحدد ىويتياخ ويوجو مسارىاخ ويطرح حموال لياخ فيى ليست عموًما جامدة يمكف أف 
نما ىى قد نشأت أصبًل لتعالج  تبحث معمميًّا دوف االلتفات إلى ما يجرى فى المجتمعخ وخارجوخ وا 

و الفريدة قضايا اإلنساف فى مجتمع بشرى شامؿخ ثـ فى مجتمع لو خصوصيتو المميزةخ ومبلمح
 (.25: 3900)محمود الكردى، 

ذا كاف ذلؾ ينطبؽ عمى العموـ االجتماعية بعامةخ فانو أكثر انطباًقا عمى عمـو   وا 
 االجتماعخ االقتصادخ والسياسةخ ومف ىذه العموـ يبرز عمـ اجتماع التربية.

مسائؿ عمـ وعندما نتناوؿ موقؼ عمـ اجتماع التربية مف ىذه القضيةخ يتبيف لنا بجبلء أف  
اجتماع التربية وقضاياه متأثرة بغير شؾ باإليديولوجية السائدة فى المجتمعخ والتى تعنى بيا فمسفة 

ذاتوخ فيو يبحث فى  –عمـ اجتماع التربية–التربية. وينبع عف ىذا التأثير مف طبيعة العمـ 
ؿ مراحؿ التعميـخ العبلقات االجتماعيةخ فى المجتمع المدرسىخ بمعناه العاـخ أى الذى يشمؿ ك

والظواىر التربوية السائدةخ وىذه العبلقاتخ والظواىر البد أف تسير منسجمة مع اإلطار الفكرى 
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ال صار ىناؾ خمؿ يتمثؿ فى حدوث ىوة بيف ما يديف بو المجتمع مف أفكار  الشامؿخ وا 
 ومعتقداتخ وما يحققو بالفعؿ مف إنجازات وأعماؿ.

لموقؼ اإليديولوجى لمجتمعات العالـ الثالث باعتباره محكوًما واستناًدا إلى ما سبؽخ تميز ا 
 (:100: 3901)عمى ليمة، باالعتبارات األساسية التالية 

أف البنية اإليديولوجية ليذا العالـ مجتمًعاخ أو لمجتمعاتو منفصمةخ موقؼ يتميز بعدـ  -ٔ
ةخ تفتقد أدنى قدرة التماسؾ اإليديولوجىخ فايديولوجيتو انتقائية محدودة وأحاديةخ متناقض

عمى االستمراريةخ ىذا إلى جانب  ربة التوجو اإليديولوجى فى معظـ مجتمعات العالـ 
 الثالث عف طبيعة التراث القائـ.

الموقؼ مف النظاـ العالمىخ بحيث يختمؼ الموقؼ اإليديولوجى ألى مف مجتمعات العالـ  -ٕ
اعبلت العالميةخ وأيضا بالنظر الثالثخ بالنظر إلى موقع ىذا المجنتمع عمى خريطة التف

إلى مدى اقترابو أو ابتعاده عف المحاور أو التكتبلت األساسيةخ ذات التوجيات 
 اإليديولوجية المتباينة.

طبيعة المشكبلت الواقعية التى تواجييا الصفوة الحاكمةخ فحيثما تكوف المشكبلت حادة  -ٖ
نا نجدىا عادة ما تمجأ إلى تمس مشاعر الجماىيرخ بما قد ييدد استقرار الصفوةخ فان

إعبلف بعض السياسات التى تحاوؿ أف تشير بيا إلى أف ثمة توجيات إيديولوجية 
 جماىيرية قائمة.

طبيعة االنتماء االجتماعى والطبقى لمصفوة الحاكمةخ ثـ طبيعة عبلقات االتصاؿ  -ٗ
اختبلفيا أو  واالنفصاؿ بيف الصفوات المتعددة فى إطار المرحمة التاريخية الواحدةخ ومدى

 اتفاقيا عمى توجيات إيديولوجية بعينيا.

أنو باعتبار أف معظـ الصفوات الحاكمة فى العالـ الثالث صفوات عسكريةخ ولكونيا  -٘
ُنّشئت عمى الطاعة والوالء والنظاـخ فانيا ال تسمح عادة بالمشاركة الجماىيرية الفعالةخ 

لجماىيرخ وىو ما يؤكد انفصاؿ ومف ثـ نجد لدييا قناعة إيديولوجية بعدـ تسييس ا
جماىيرى عف مسارات التنميةخ وىو الوضع الذى يفرض عمى ىذه الجماىير سموكيات 

 االنسحاب والبلمباالةخ ومشاعر عدـ االنتماءخ أيًّا كانت المؤشرات الدالة عمى ذلؾ.
 

 نحو تفسير لظاىرة التخمؼ:
الدوؿ المتخمفةخ أطمؽ عمى ىذه حينما بدأ الفكر االقتصادى فى تناوؿ مشكمة النمو فى  

خ وعرفت الدوؿ Backward Countries )الدوؿ المتأخرة(المجموعة مف الدوؿ اصطبلح 
المتأخرة بأنيا تمؾ الدوؿ التى لـ تصؿ إلى مستوى مرتفع مف التقدـ الفنى  واالقتصادىخ أو ىى 

جىخ بحيث يترتب عمى الدوؿ التى تسودىا المستويات المنخفضة مف التقدـ االقتصادى والتكنولو 
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ذلؾ شيوع الفقر بيف سكانيا. وىذا تعريؼ تنقصو الدقة الكافيةخ كما أنو ال يوضح مدى األبعاد 
الحقيقية لمشكمة التخمؼ. أضؼ إلى ذلؾ أف اصطبلح التأخر لـ يكف مقبواًل لدى الكثيريفخ 

ح جديد ىو خاصة فى تمؾ الدوؿ التى شمميا ىذا التعريؼخ فاستبدؿ بيذا االصطبلح اصطبل
خ وىو تعريؼ ساد الكتابات االقتصادية مدة طويمةخ Underdevelopmentالدوؿ المتخمفة 

وعرفت الدوؿ المتخمفة بأنيا تمؾ الدوؿ التى تنخفض فييا مستويات المعيشة عف تمؾ المستويات 
ى ينخفض السائدة فى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ونيوزلنده..إلخخ وبمعنى آخر ىى الدوؿ الت

فييا مستوى الدخؿ الحقيقى لمفرد عف متوسط دخؿ الفرد السائد فى الدوؿ المتقدمة. وأصبح مف 
يتضمف بالضرورة تواجد إمكانيات النمو فى  -بمعنى التخمؼ–المتعارؼ عميو أف ىذا التعريؼ 

االرتفاع  ىذه البمدافخ أى أف التخمؼ يعنى عدـ االستغبلؿ الكامؿ لمموارد المتاحةخ ومف ثـ يمكف
 (.10: 3901)عمرو محيى الديف، بمتوسط الدخؿ الفردى عف طريؽ استغبلؿ ىذه الموارد 

ولقد اعترض البعض عمى االصطبلح السابؽخ وعمى التعريؼ بالدوؿ المتخمفة الذى  
يتضمنوخ وذلؾ عمى أساس أنو تعريؼ ينقصو الشموؿخ ومف ثـ نادى ىذا الفريؽ بأف يطمؽ عمى 

ف الدوؿ: "الدوؿ المتخمفة المتأخرة"خ حتى يكوف التعريؼ جامًعا مانًعاخ عمى ىذه المجموعة م
إلى الموارد الماديةخ وعدـ استغبلليا استغبلاًل  –فى نظر ىؤالء–أساس أف مفيوـ التخمؼ ينصرؼ 

كامبًل ومنتًجاخ أما التأخر فينصرؼ إلى قدرات القوى البشرية السائدة فى ىذه المجتمعاتخ وعدـ 
يا القياـ باستغبلؿ الموارد المادية استغبلاًل منتًجاخ ومف ثـ البد مف ذكر ىاتيف الصفتيف استطاعت

 مًعا.
ولقد اعترض البعض عمى اصطبلح التخمؼ سابؽ اإلشارة إليوخ عمى أساس أنو ال يفرؽ  

بيف الركود والنمو. أضؼ إلى ذلؾ أنو يعطى االنطباع العاـ بسيادة الركود فى ىذه المجتمعات خ 
وىو أمر ال يتفؽ وحقيقة واقع ىذه المجتمعاتخ ولذا حاوؿ بعض الكتاب استبداؿ اصطبلح الدوؿ 
ا النامية باصطبلح الدوؿ المتخمفةخ حتى ال يختمط مفيـو الركود بالتخمؼخ إذ تقوـ ىذه الدوؿ أيضً 

ا فى بمجيود إنمائىخ وساعد عمى شيوع ىذا االصطبلحخ ازدياد عدد أعضاء الدوؿ المستقمة حديثً 
المحافؿ الدوليةخ بحيث أصبح ىذا االصطبلح أكثر قبواًل ألسماعيـ عف اصطبلح الدوؿ المتأخرة 

 أو المتخمفة.
لكف ىذا المصطمح لـ يحؿ اإلشكاؿ كذلؾخ حيث أف النمو أمر تشترؾ فيو الدوؿ  

مما يزيد المتخمفةخ والدوؿ المتقدمةخ مما أوجب القوؿ بدوؿ متخمفة ناميةخ ودوؿ متقدمة ناميةخ 
 األمر تعقيًدا!!

خ تعريًفا أقرب إلى المعقولية لمتخمؼ حيث يكوف نصو (13: 3959)الكردى، ونجد لدى 
 كالتالى:
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"التخمؼ ظاىرة تصيب بعض المجتمعاتخ وتعنى بطء الحركة فى تحقيؽ النمو الذاتى  
متأصمة فى كياف  وليس فى المحاؽ بغيرىا خ وىى تنبع أصبًل عف تأثيرات تفاعمية خارجة  وليست 

المجتمع بيولوجياخ أو وراثيًّا خ تتجسد فى سوء استغبلؿ الطاقات المادية الكامنةخ وضعؼ التركيب 
 االجتماعىخ واإلطار الثقافى القائميفخ وعدـ كفاية النظاـ السياسى فى تحقيؽ استقرار المجتمع.

خ وتخمخؿ أشيرىا()والتبعية وتنجـ عف ىذه الحالة مشكبلت تعترض الييكؿ االقتصادى  
)وفقداف التربية خ وتناوئ النظاـ السياسى )ونسؽ القيـ أوضحيا(الثقافى -البناء االجتماعى
 ".السياسية أظيرىا(

والحؽ أف ىناؾ عديًدا مف النظريات التى قيمت فى تفسير ظاىرة التخمؼخ بعضيا كاف  
الجغرافيةخ الثنائية التكنولوجية  عامًّاخ مثؿ نظريات مراحؿ النمو االقتصادىخ الحتمية –تقميديًّا

الحمقة المفرغة، القوة )جزئيًّا  –الثقافيةخ وبعضيا تحميميًّا-واالجتماعيةخ العوامؿ االجتماعية
خ أو أف اآلراء الواردة لـ ترؽ إلى مستوى النظريةخ (الدافعة، الدفعة الفورية، النمو غير المتوازف

 ة.فبل تزيد عف كونيا اتجاىاتخ وآراء متناثر 
أبرز ىذه النظريات واآلراء فى تفسير ظاىرة  (12: 3900)محمود الكردى، وحصر  

 التخمؼ فيما يمى:
 أف معظـ تمؾ النظريات قد أسرؼ فى إطبلؽ األحكاـ التى ال تستند إلى دالئؿ واقعية. -ٔ

أف التحيز الشديدخ والتعصب أحياًناخ واضحاف أشد الوضوحخ وبخاصة فى نظرية الحتمية  -ٕ
 ةالجغرافي

خ أى بناء النماذجخ  ير (Modelling)النمذجة أف بعض النظريات قد وقعت فى شرؾ  -1
مكانية تطبيقيا عمى بعض المجتمعاتخ وفى ظروؼ  مكتفية بتصورىاخ وتدارسياخ وا 

نما منساقة )نظرية الثنائية إلى تقديسيا لدرجة العبادة  –بعد صيا تيا-خاصةخ وا 
 التكنولوجية واالجتماعية(.

نظريات تنقصيا الخبرة المعتمدة عمى التحميؿ العممى المنيجى لممجتمعاتخ أف معظـ ال -ٗ
إلى  -شديدة التبايف–فيى كميا تصورية فمسفيةخ تسعى إلى إخضاع ظروؼ المجتمعات 

 معسكر واحد.

ف كانت أكثر وضوحا فى أف مسألة الدوراف الميكانيكى واضحة فى كثير مف النظريات  -٘ )وا 
تتسـ بأف تصور أصحابيا يسير فى خطى منطقية تبدأ مف خ و نظرية الحمقة المفرغة(

نقطةخ وتتشابؾ مع أخرىخ لتصؿ إلى ثالثةخ ورابعة ..وىكذا فميس ببلـز أف تنتيى كمما 
 بدأت.
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اتسمت بعض األفكار الواردة بسمة تنأى كثيًرا عف الموضوعيةخ بقدر ما تبتعد عف  -ٙ
عصب ليا والتحيزخ ثـ محاولة ضغط العمميةخ ذلؾ أنيا بدأت باإليماف بفكرة ماخ ثـ الت

 مسألة التخمؼ فييا بشكؿ تعسفىخ  ير منطقى.

وقد بدأ التكاثر فى تناوؿ قضية التخمؼخ منذ عشرينيات القرف العشريف عمى وجو  
التقريبخ وحتى الستينياتخ حيث أكدت ظاىرة التخمؼ وتدعيميا لدى بعض المجتمعاتخ وأشاروا 

إنما ىو تخمؼ عنيـخ  -الذى يقصدوف–لعديدة أف ذلؾ التخمؼ فى كثير مف مواضع دراساتيـ ا
وعف الحضارة الغربية بعامةخ بؿ لقد  الى البعض أحياًنا وحددىا فى الحضارة األوربيةخ ولـ 

)الكردى، يخجؿ البعض اآلخر عندما تمادى فى جيمو فوصفيا بأنيا حضارة  رب أوربا فقط 
3959 :37.) 
ثيقة بيف درجة تخمؼ مجتمع ماخ وظروؼ معيشة أفراده ومف الواضح أف ىناؾ عبلقة و  

مف النواحى االجتماعية والثقافيةخ بؿ إنو يمكف القوؿ بأف محاوالت المجتمع المتكررة إلحداث نمو 
اقتصادى ال تصيب نجاًحاخ بؿ تنكسر دائًما أماـ أسموب الحياة الذى يعيشو أفراد ذلؾ المجتمع 

 ثقافية.–بما يحويو مف متغيرات اجتماعية 
الثقافية المحددة لمفيوـ التخمؼخ وىى تعد  –وىكذا يمكف تمخيص أىـ العوامؿ االجتماعية 

 (:10: 3959)الكردى، فيما يمى  -فى ذات الوقت متغيرات اجتماعية لمتخمؼ
ففى ىذه العممية يتمقى الفرد القيـ األساسيةخ وأنماط السموؾ التى  التنشئة االجتماعية: -ٔ

تمقاىاخ أو يحيد عنياخ كما يتعود فييا عمى كيفية التعامؿ مع األفراد ينبغى عميو أف ي
 والبيئة المحيطة.

: فمف خبللو ينصاع الفرد إلى نواميس المجتمع وسننوخ التى قد تكوفخ نسؽ القيـ السائد -ٕ
إما: مواكبة لمنموخ أو معوقة لوخ وفى ىذه الحالة األخيرة يسير المجتمع متدىوًرا فى 

 .أوضاعو العامة

: وفى ضوئو يتحدد الوضع الطبقى لمفردخ وذلؾ مف خبلؿ البنال الطبقى لممجتمع -ٖ
متغيرات محددةخ كالدخؿخ والمينةخ والتعميـخ ويؤثر ذلؾ بطبيعة الحاؿ عمى ممارستو 

 ألدواره فى المجتمع.

خ فقد يكوف التعميـ مجرد مرحمة تعميمية يمر مف خبلليا الفرد بحثًا نوعية التعميـ ودرجتو -ٗ
وظيفةخ أو أمبًل فى زيادة دخؿخ دوف أف يكوف مسايًرا لمتغيرخ وموظًفا لحؿ مشكبلت  عف

 المجتمع.

ثير قوىخ وفعاؿ فى ترشيد أفراد المجتمع : فميا تأأساليب االتصاؿ ووسائؿ اإلعالـ -٘
خ إما إلى مساندة التركيب االجتماعىخ وتوجيييـ الوجية المستيدفةخ األمر الذى يؤدى

 ثقافىخ أو إلى تخمخؿ ىذا وتفرؽ ذاؾ.وتوحد اإلطار ال
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وتنتيى كؿ ىذه العوامؿخ و يرىاخ إلى التأثير فى مجرى التغير االجتماعى الذى يصيب  
فى متغيراتو األخرى. بؿ إف البعض قد يذىب إلى )أو تدىورًا( مجتمًعا ماخ بحيث يحقؽ ذلؾ نموًّا 

 ير قميؿ مف  اتبع فى تغيره عدداعتبار الجوانب االجتماعية ىى المتغير المستقؿخ الذى ي
 التغيرات األخرى التوابعخ اقتصادية كانت أو سياسية.

ومف المعروؼ أف البمداف الرأسمالية الكبرى نجحت فى إنجاز نموىا االقتصادى فى  
مرحمة تاريخية مبكرةخ ثـ لـ تتوقؼخ بؿ نمت الرأسمالية فييا حتى  دت ىى النظاـ االقتصادى 

تى الحرب العالمية الثانيةخ و دا اقتصاد أى بمد فى العالـ مربوًطا بعشرات العالمى السائد ح
قع أنو بنجاح الثورة الصناعيةخ ونشأة السوؽ االخيوط بيذا االقتصاد الرأسمالى العالمى. والو 

العالمية فى منتصؼ القرف التاسع عشرخ صارت العممية االقتصادية عممية عالمية واحدة. وتحت 
لية التى صارت عالميةخ أصبح ىناؾ أساس واحد ىو األساس الرأسمالى لحساب تأثير الرأسما

ومعالجة السمات الخاصة لمعمميات االقتصادية واالجتماعية ليذا البمد أو ذاؾ فى العالـ كمو. 
لـ تحقؽ بعد نموىا  -لسبب أو آلخر–واألخطر مف ذلؾ أنوخ باقتحاـ الرأسمالية لمبمداف التى 

الىخ تجمعت معالـ ظاىرة عالمية مقابمة ىى تشويو عمميات النمو االقتصادىخ االقتصادى الرأسم
فى ىذه البمداف. وىكذا أحدثت الرأسمالية المنتصرة عالميًّا أثريف تاريخييف ىما: إدماج العالـ كمو 
فى سوؽ رأسمالية عالمية واحدةخ ومف ثـ تشويو عمميات النمو االقتصادى فى كافة البمداف قبؿ 

 (.73: 3902)فؤاد مرسى، الية الرأسم
إف التبايف المخيؼ بيف مستويات المعيشة فى مجموعة الدوؿ المسماة بدوؿ العالـ الثالثخ  

أو الدوؿ المتخمفةخ وتمؾ التى توصؼ بالمتقدمةخ قد شغؿ باحثيف كثيريف سعًيا لمكشؼ عف العمؿ 
خ فالعالـ (32: 3901ى الديف، )عمرو محيواألسبابخ وخاصة منذ نياية الحرب العاليمة الثانية 

% ٛٔالذى نعيش فيو اليوـ يواجينا بمتناقضات رىيبةخ ففى أعقاب الحرب العالمية الثانية خ كاف 
% مف الدخؿ العالمىخ وىـ سكاف أوروبا الغربية وأمريكا  ٚٙمف سكاف العالـ يحصموف عمى 

% ٘ٔكاف العالـ يؤوؿ إلييـ % مف سٚٙالشمالية واستراليا..إلخ. ىذا فى الوقت الذى كاف فيو 
مف الدخؿ العالمىخ وىـ سكاف آسيا وأفريقيا وأمريكا البلتينيةخ فبينما يعيش عدد محدود مف سكاف 
العالـ عند مستويات مرتفعة مف المعيشة والرفاىية االقتصادية والتقدـ الفنى والتكنولوجىخ يعيش 

المعيشة تكاد تقترب مف مستوى حد  أكثر مف ثمثى سكاف ىذا الكوكب عند مستويات منخفضة مف
الكفاؼخ حيث يسود بيف سكاف ىذا الجزء مف العالـ سوء التغذيةخ وانخفاض نسبة التعميـ أو 

 انعداميا. 
وحقيقة األمر أف ارتفاع مستويات المعيشة أكثر تركيًزا مما تعكسو األرقاـ السابقةخ ذلؾ  

 ٜٜٗٔ% مف سكاف العالـ سنة ٘,ٙيحتموف نسبة أنو بينما كاف سكاف الواليات المتحدة األمريكية 
% مف الدخؿ العالمىخ فى الوقت ٔٗفاف الدخؿ المتولد فى ىذا البمد كاف يمثؿ فى ذلؾ الوقت 
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% مف مجموع سكاف العالـخ فى حيف كاف نصيبيـ مف الدخؿ ٕ٘الذى كاف سكاف آسيا يمثموف 
 ٓٓٗٔت المتحدة األمريكية يزيد عمى %. وحيث كاف دخؿ الفرد فى الواليأٔالعالمى ال يتجاوز 

 ٕ٘و ٖٙخ كاف متوسط الدخؿ الفردى فى كؿ مف بورما وأندونيسيا ىو (3919)سنة دوالر سنويا 
 (.31)عمرو محيى الديف: دوالًرا عمى التوالى 

 ير أف القضية لـ تقؼ عند حدود اختبلؼ مستويات المعيشة بيف مجموعتيف مف الدوؿ  
بؿ إف لممشكمة أبعاًدا أكثر أىميةخ ذلؾ أف تركيز التقدـخ بكؿ أبعادهخ فى  فى لحظة زمنية معينةخ

مجموعة محددة مف الدوؿخ قد مكنيا مف الحصوؿ عمى معدالت مرتفعة مف التقدـ االقتصادىخ 
بينما عجزت الدوؿ المتخمفة عف أف تحقؽ لنفسيا نفس المعدالت مف النموخ ومف ثـ كانت النتيجة 

د الفجوة بيف مستويات المعيشة فى ىاتيف المجموعتيف مف الدوؿ حدة واتساعا المنطقية ىى ازديا
بمرور الوقت. وىذه الحقيقة تؤدى بدورىا إلى طرح سؤاؿ آخر: لماذا تستطيع الدوؿ تحقيؽ 

 -ٜٓٙٔمعدالت مرتفعة لمنمو االقتصادىخ بينما تعجز عنو الدوؿ المتخمفة؟ فخبلؿ الفترة مف 
% سنويًّاخ ىذا بينما ٕ,٘خؿ اإلجمالى لمجموعة الدوؿ الصناعية ىو كاف معدؿ نمو الد ٜٙٙٔ

% عمى التوالىخ فاذا عرفنا ٔ,ٗكاف معدؿ النمو فى الدوؿ اإلفريقية  ودوؿ جنوب شرؽ آسيا ىو 
أف معدؿ النمو السكانى كاد يقترب مف ضعؼ المعدؿ السائد فى الدوؿ المتقدمةخ فاف ىذا قد عنى 

)عمرو محيى المجموعتيف مف الدوؿ فيما يتعمؽ بمعدؿ نمو الدخؿ الفردىاتساع حجـ الفجوة بيف 
 (.37الديف: 
تمثؿ االىتماـ الرئيسى لمماركسييف المحدثيفخ  )االستعمار الجديد(وتكاد قضية االمبريالية  

الذيف كانوا معنييف بدراسة التخمؼ. ولقد ظيرت االمبريالية بعد انحسار الطراز التقميدى مف 
رخ لذلؾ فانيا ُعدت ظاىرة أساسية مف ظواىر القرف العشريف. ومع أف الجانب االستعما

يديولوجية  االقتصادى لبلمبريالية يعد جانبا أساسيًّا ومحوريًّاخ إال أنو كاف ليا جوانب سياسية وا 
وقد  (.90: 3902)السيد الحسينى، وثقافية ال تقؿ عف الجانب االقتصادى أىمية وخطورة 

لية دورىا فى العالـ الثالث مف خبلؿ المجاالت السياسية واإليديولوجية الفكرية مارست االمبريا
عف سياسات التفرقة التى مارستيا االمبريالية فى الدوؿ  )جاؾ وودس(واالقتصادية. ولقد كشؼ 

المتخمفةخ وسعًيا لمحفاظ عمى كبار الموظفيف المواليف لمقوى الغربيةخ والتأثير اإليديولوجى عمى 
الدوؿ المتخمفةخ وتغمغؿ المؤسسات الثقافية الغربية فى ىذه الدوؿخ وتدعيـ القوى الرجعية  مثقفى

التى تحوؿ دوف التنميةخ والتأثير عمى وسائؿ االتصاؿ الجماىيرىخ فضبًل عف إقامة قواعد 
 وتحالفات عسكرية.

الثالثخ ذلؾ كذلؾ أشار وودس إلى السيطرة االقتصادية لمقوى االمبريالية عمى دوؿ العالـ  
أف أحد األىداؼ الرئيسية لبلستعمار الجديد ىى المحافظة عمى العبلقات االقتصادية التى كانت 
قائمة بيف اإلمبريالية والدوؿ المتخمفةخ وتشجيع ىذه الدوؿ عمى اتباع الطريؽ الرأسمالى فى 
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ذه الدوؿ. ومف شأف التنميةخ واالكتفاء باجراء تعديبلت طفيفة فى البناء االقتصادى القائـ فى ى
ذلؾ أف يجعؿ مف الدوؿ المتخمفة مناطؽ منتجة لممواد الخاـ البلزمة لمصناعة الغربيةخ وأف تظؿ 
بعد ذلؾ سوًقا لمسمع الغربية الصناعية. كذلؾ فاف االستثمارات األجنبية فى الدوؿ المتخمفة تكوف 

مواد األوليةخ وعدـ إدخاؿ موجية أساًسا نحو ىدؼ محدد ىو اإلبقاء عمى ىذه الدوؿ كمصدر لم
 (.95: 3902)السيد الحسينى، صناعات جديدة يمكف أف تسيـ فى تحقيؽ التنمية االقتصادية 

كذلؾ فاف القروض األجنبية التى كانت تقدـ إلى الدوؿ المتخمفة  الًبا ما كانت تخدـ  
لمطارات أىداًفا سياسية خالصةخ فيى تخصص لمجاالت  ير إنتاجية  كالطرؽ والموان  وا

ذات فوائد عاليةخ باإلضافة إلى الشروط القاسية المرتبطة  –القروض –والمستشفيات خ كما أنيا 
بيا. وفضبًل عف ذلؾ نجد تفاوتًا شاسًعا بيف أسعار صادرات الدوؿ المتخمفة مف المواد األولية 

عمى مسألة رداتيا مف السمع المصنعة مف الدوؿ المتقدمة. ولـ يقتصر االستعمار الجديد اوو 
العبلقات بيف سمطات امبريالية ودوؿ متخمفة معينةخ بؿ تنشأ فى أ مب األحياف أشكاؿ مف 

 االستغبلؿ لمناطؽ بأسرىا.
ومف ىنا لـ يكف مف المبالغة القوؿ بأف التخمؼ إذف ىو الظاىرة الطبيعيةخ والنتيجة  

قبؿ الرأسماليةخ وىو عممية الحتمية لعدواف أسموب اإلنتاج الرأسمالى مف الخارج عمى مجتمعات 
إعادة تشكيؿ ىذه المجتمعات قبؿ الرأسمالية فى خدمة السوؽ الرأسمالية العالميةخ وليس التخمؼخ 

 كما تبادر لمبعض ىو المرحمة األولى مف النمو الرأسمالى. 
كذلؾ فمـ يكف التخمؼ ىو سكوف المجتمعات وعدـ نموىاخ بؿ كاف مرحمة تاريخية أكثر 

لؾ أف اندماج البمداف قبؿ الرأسمالية فى االقتصاد الرأسمالى العالمىخ واقتحاـ الرأسمالية تعقًيداخ ذ
ليذه البمداف بأسموب العنؼ قد أدخؿ عمى نموىا االقتصادى تغييرات جوىرية شاممةخ فمف المؤكد 

ض فى إطار ىياكميا القديمةخ بغ –أيا كانت درجتو–أف ىذه البمداف كانت تنمو نموىا الطبيعى 
النظر عف سرعة وعمؽ وشموؿ النمو فى كؿ بمدخ وبغض النظر عف تفاوتو بالضرورة مف بمد إلى 
آخرخ فمف المسمـ بوخ مثبًل فى مصرخ كاف فى النصؼ الثانى مف القرف التاسع عشر يشؽ طريقو 
الخاص نحو الراسماليةخ فمف أجؿ تطوير زراعة القطف وقصب السكر بيدؼ التصدير والتصنيعخ 

الزراعة المصرية آالت الرى والمحاريث البخارية والمزارع النموذجية ومحالج القطف عرفت 
ومصانع السكرخ وجرى تحويؿ الفبلحيف مف أقناف لؤلرض إلى عماؿ أجراء أو شركاء فى 
المحصوؿ. ولـ يكف ىناؾ ما يحوؿ دوف أف يستمر النمو االقتصادى إلى  نيايتوخ  ير أف اقتحاـ 

ية لمصر و يرىا مف البمداف المماثمة قد جعميا مسرًحا لعمميات النيب السريع مف الرأسمالية العالم
قبؿ المقاوليف والميندسيف والمستثمريف والمغامريف واألفاقيف األجانب الذيف انيمكوا منذ منتصؼ 
القرف التاسع عشر فى عممية إعادة تشكيؿ االقتصاد المصرى ليسير فى اتجاه واحد ىو  تصدير 

 (.70)فؤاد مرسى: اف الرأسمالية دلمبم الخامات



72 
 

وىكذا نجد أف ظاىرة تخمؼ دوؿ العالـ الثالث يمكف أنتعود إلى نوعيف مف العوامؿ ال  
يزاالف بحاجة إلى فيـ عميؽ: العامؿ األوؿ خارجى مرتبط بالنظاـ العالمى االمبريالى الذى 

امية واإلبقاء عمى غبلؿ الدوؿ النضمنممدوؿ الصناعية المتقدمة مضاعفة احتكاراتيا عف طريؽ است
خ أى أف تظؿ مورًدا أساسيًّا لممواد الخاـ والمواد الغذائيةخ وأف تظؿ السوؽ أوضاعيا القائمة

الرئيسية لمنتجات الدوؿ الرأسماليةخ وأف تظؿ أخيًرا موطًنا أساسيًّا الستثمار رءوس األمواؿ 
بيعة دوؿ العالـ المتخمؼخ وبناءاتيا األجنبية. أما العامؿ الثانىخ فيو داخمى ومرتبط بط

لغاء تبعيتيا االقتصادية  واستراتيجياتياخ أى مرتبط بقدراتيا عمى تحقيؽ االستقبلؿ االقتصادىخ وا 
جراء تغييرات اجتماعية حقيقية تبلئـ مقتضيات التنمية االقتصاديةخ وفضبًل  لرأس الماؿ األجنبىخ وا 

التنظيمية والبشرية:  )أو الشروط(بط بعدد مف الظروؼ مرت )أو التنمية(عف ذلؾ فاف فيـ التخمؼ 
وىنا يبدو لنا الدور الياـ الذى يمكف أف يمعبو الكادر السياسى فى تحديد أىداؼ وأولويات النضاؿ 
ضد التخمؼخ وتمؾ حقيقة إيديولوجية خالصةخ ذلؾ أف النضاؿ ضد التخمؼ مرتبط بتفانى الكادر 

. وقد تفسر لنا ىذه الحقيقة الركود االقتصادى الذى عانى السياسى فى خدمة المصمحة القومية
منو كثير مف الدوؿ المتخمفة الغنية بالموارد الطبيعيةخ وال يستطيع ىذا الكادر السياسى أف يؤدى 
ميامو بنجاح دوف مشاركة جماىيرية حقيقيةخ عمى أف يتـ االرتفاع بمستوى وعى الجماىير إلى 

فيـ تخمؼ الدوؿ المتخمفة ووسائؿ تنميتيا يتطمب فيما عميًقا  أقصى حد ممكف. وباختصارخ فاف
)السيد الحسينى، لكؿ مف العوامؿ الخارجية والداخمية التى أسيمت فى تدعيـ ىذا التخمؼ 

3902 :330.) 
وفى كؿ المجتمعات الرأسماليةخ كاف يمكف أف نرصد عمميات تحوؿ تجرى بداخميا.  

كؿ منياخ فمقد كاف بوسعيا أف تصؿ ولو فى أوقات وبصرؼ النظر عف الخصائص القومية ل
مختمفةخ وبأساليب متباينةخ إلى مصيرىا التاريخى الواحد. لقد كانت كميا تنطوى عمى نظـ توجد 

)فؤاد فى حالة تفكؾ وتحمؿخ وشيدت أ مبيا كؿ أو بعض عمميات التحوؿ إلى الرأسمالية مثؿ 
 (:79مرسى: 

دة فى الناتج الزراعى مصحوبة بضغط عمى السكاف قياـ ىيكؿ اجتماعى ريفى يشيد زيا - أ
بلحيف إلقطاعييفخ وعمميات طرد الفمف جانب كبار مبلؾ األراضى اإلقطاعييف أو شبو ا

 مف أراضييـخ مع نمو قوة عمؿ احتمالية لمصناعة الناشئة.

وتطور الصناعة فى المدف التى تنتج إنتاًجا سمعيًّا  ير زراعىخ مستقبًلخ متخصًصا فى   - ب
دمة الحرؼخ وذلؾ تعبيًرا عف انتشار تقسيـ العمؿخ مع نمو مجموعات التجار والحرفييف خ

 ونمو المدف.

ة النقديةخ أى رأس الماؿ بأيدى التجار والفبلحيف األ نياءخ اعتماًدا عمى رو وتراكـ الث  - ت
 حركة التجارة وأعماؿ الربا.
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خ قد أحدث فى البمداف قبؿ إف االندماج عمى ىذا النحو فى السوؽ الرأسمالية العالمية 
الرأسمالية فى وقت واحدخ نتيجتيف متناقضتيف: فيو مف جانب قد كبت نمو بعض عمميات النمو 
الرأسمالىخ وىو مف جانب آخر قد عجؿ بقوة مماثمة مف سرعة نمو عمميات أخرىخ ومف ثـ 

النمو االقتصادىخ  أصاب بالتشويو كافة العمميات التاريخية التى كانت تمثؿ عندئذ جوىر عمميات
سواء كاف ذلؾ بكبتيا أو بالتعجيؿ مف نضجياخ وتجمعت بالتالى معالـ التخمؼ بوصفيا آليات 
لمتخمؼخ مثمما تعددت مف قبؿ آليات النمو. إنيا آليات تشويو العمميات الموضوعية لمنمو 

 (.03)فؤاد مرسى: االقتصادى 
خ ٜ٘ٗٔرب العالمية الثانيةخ أى منذ عاـ ومف المبلحظ أنو فى الفترة التى تمت انتياء الح 

خ شيدنا نياية النظاـ االستعمارى بشكمو العسكرى التقميدىخ حيث لـ يكف وارًداخ ٜٓٙٔحتى عاـ 
مع وجود النظاـ االستعمارىخ الذى لـ يكف يعترؼ لبمداف الجنوبخ التى تقع معظـ الدوؿ المتخمفة 

االستعمارية  )االمبراطوريات(عتبرىا جزًءا مف فى نطاقوخ بأى حؽ مف حقوؽ السيادةخ بؿ كاف ي
وأىـ ما كانت تتسـ بو ىذه الفترة  (.ثرة الغالبة مف البمداف المتقدمة)حيث الكلبمداف الشماؿ 

التمييديةخ ىو شواىد انييار ىذه االمبراطورياتخ بدًءا مف انتفاذ جنوب شرقى آسياخ فى أعقاب 
ة الثانيةخ وحصوؿ شبو القارة اليندية عمى سيادتياخ وحتى االحتبلؿ اليابانى أثناء الحرب العالمي

 (.20)كوميميو: بواكير االستقبلؿ فى إفريقية وبداية حرب الجزائر 
عمى أف ىذه الفترة قد شيدت ظيور العناصر األولى لمجياز المؤسسى الذى سيعيد إليو  

حصوؿ مزيد مف دوؿ الجنوب عمى فيما بعد بادارة العبلقات بيف الشماؿ والجنوبخ متمثبًل أواًل فى 
خ بحكـ تمتع كؿ دولةخ ميما كاف حجمياخ بصوت عمى قدـ المساواة مع (جنوبية)سيادتياخ أ مبية 

خ حيث تتوزع سمطة )صندوؽ النقد الدولى، والبنؾ الدولى(ثـ مؤسسات بريتوف وودز  -اآلخريف 
. وعمى ىذا النحو أخذ خبراء )الجات(القرار وفقا لحصص البمدافخ ومف ثـ وفقا لثروتياخ وفى 

 األمـ المتحدة يتساءلوف منذ بداية الخمسينيات عف االحتياجات المالية لمبمداف النامية.
لكفخ كاف السجاؿ دائًرا حوؿ السيادة السياسيةخ ذلؾ أف مناخ ما قاـ مف حرب باردةخ بيف  

ى بقيادة االتحاد السوفيتىخ كاف المعسكريف الرأسمالى بقيادة الواليات المتحدةخ واالشتراكى الماركس
الدبموماسية التى كانت تتيح لبعض البمداف الحصوؿ عمى –لو تأثيره البالغ عمى المعبة السياسية 

استقبللياخ عمى حيف كانت تعطؿ استقبلؿ البعض اآلخرخ وىو ما أدركتو جيًدا بمداف ناميةخ حيث 
إال أف البمداف الغربية أخضعت دعميا  متمسكة بموقؼ عدـ االنحيازخخ أخذت فى تعزيز وحدتيا 

لمتنمية االقتصادية لمقتضيات ما كاف مف حممة ضارية ضد الشيوعيةخ والتى استمرت حتى العقد 
 البلحؽ.
حصؿ سبعة عشر بمًدا إفريقيًّا عمى السيادةخ واقتفى أثرىا معظـ بمداف  ٜٓٙٔوفى عاـ  

الخصومة قد استعرت بيف المعسكريف  القارة خبلؿ النصؼ األوؿ مف الستينيات. ولما كانت
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الكبيريفخ سعت دوؿ العالـ الثالث إلى أف تنأى بنفسيا عف ىذا الصراعخ ُمَشّكمة ما ُعرؼ فى تمؾ 
 الفترة بكتمة عدـ االنحياز.

لكفخ كانت الستينيات ىى أيضا السنوات التى شيدت نموًّا عظيًما فى االقتصادات  
جغرافية السياسية العميقة والمتعددةخ كاف النظاـ االقتصادى الغربية: ففى مواجية التبدالت ال

العالمى يتوافر لو مف الثراء والدينامية ما يمكنو مف السعى إلى استغبلؿ الفرص الجديدة لممضى 
قدًما فى طموحاتو التوسعية واإلنتاجية والتصنيعيةخ ومف ىنا بدأ السعى الحثيث فى جذب دوؿ 

 (.21)كوميميو: الديوف العالـ الثالث إلى أحابيؿ 
 

 أذرع السيطرة واليمينة:
وفى ظؿ التنامى المستمر الحتياجات اإلنسافخ وما يصاحبو مف تقدـ عممى يفتح مزيًدا  

مف اآلفاؽخ والكثير مف المجاالتخ ويستمر فى التحسيف والتقدـ والتطوير..كاف ال ُبدَّ أف تتزايد 
وذاؾ طوؿ فترة المعاناة لمدوؿ التى تحررت مف التكاليؼ االقتصادية. فاذا أضفنا إلى ىذا 

االستعمار التقميدىخ و يرىا مف دوؿ أخرى ناشئةخ بحيث وجدت نفسيا أماـ المقولة الشييرة 
خ ومف ثـ تسمح الفرصة الذىبية لمف يستطيع كى يممى شروطو عمى )العيف بصيرة، واإليد قصيرة(

 مف ال يستطيع..
لظروؼ قد ألمحت إلى ضرورة المعاونة والمساعدةخ وجد "مف يستطيع" أنو إذا كانت ا

أال يكوف ذلؾ بغير ثمف..فنحف أصبحنا نخطو بسرعة فمكية نحو عبادة "القوة"خ ومظاىرىا  دَّ فبلبُ 
وتجمياتيا المختمفةخ مما يقتضى أال يكوف الثمف ىو المقابؿ المادى وحدهخ مثمما يحدث فى التبادؿ 

ُبدَّ أف يظؿ الضعيؼ ضعيًفا والقوى قويًّاخ بؿ وحبذا أف توجيت  المعتاد فى حياتنا العامةخ إذ ال
الجيود إلى أف يزداد القوى قوةخ والضعيؼ ضعًفا..إنو منطؽ الصراع الذى تطمب أدوات  
جديدة..وكاف ذلؾ عف طريؽ أذرع مستحدثةخ تحقؽ بالماؿ والخبراء أكثر مما كانت تحققو الجيوش 

 واألساطيؿخ مثؿ:
 

 البنؾ الدولى:
شممت مجموعة البنؾ الدولى المؤسسات التالية: البنؾ الدولى لئلنشاء والتعميرخ  

والمؤسسة الدولية لمتنميةخ والشركة الدولية لمتمويؿخ والوكالة الدولية لضماف االستثمارخ والمركز 
البنؾ )الدولى لتسوية منازعات االستثمارخ وكثيًرا ما يطمؽ عمى المؤسستيف األولييف معا لفظ 

خ لما ليما مف رئاسة واحدة وجياز واحد لمعامميف ومجمس إدارةخ ومجمس )البنؾ(خ أو (الدولى
 (.3990:32)إبراىيـ شحاتة، محافظة يتكوناف مف األشخاص أنفسيـ 
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الذى أنش  فى  )البنؾ الدولى لإلنشال والتعمير(وتنتسب مجموعة البنؾ الدولى إلى  
قاـ بعد ذلؾ بالتحضير إلنشاء المؤسسات األخرى التى أعقاب الحرب العالمية الثانيةخ والذى 

 تعمؿ معو فى إطار المجموعة.
فى  )وقد سمى فيما بعد بػ "البنؾ"(وقد بدأت فكرة إنشاء البنؾ الدولى لئلنشاء والتعمير  

بداية األربعينياتخ حيث ظيرت فى دوائر وزارة الخزانة األمريكية فكرة إنشاء جيازيف دولييف 
)صندوؽ النقد ياف بالتعاوف االقتصادى بيف الدوؿ بعد الحربخ ويختص واحد منيما جديديف يعن

أساًسا باستقرار العمبلت الوطنيةخ وتصحيح الخمؿ فى موازيف المدفوعاتخ ويختص الثانى  الدولى(
أساًسا باعادة بناء االقتصادات التى خربتيا الحربخ وبتنمية المناطؽ األقؿ نموًّا بيف )البنؾ( 

ضاء فيوخ كما يعمؿ اإلثناف معا عمى تنشيط التجارة الدولية ورفع مستوى المعيشة فى الدوؿ األع
 األعضاء. 
وبعد أف وضعت الحكومة األمريكية اقتراًحا مفصبًل بشأف كؿ مف ىذيف الجيازيف  

وناقشتيما تفصيبًل مع وفد بريطانىخ أعدت مشروًعا لبلتفاقية المنشئة لكؿ مف المؤسستيفخ وقامت 
دولة أخرىخ مف بينيا دولتاف عربيتافخ ىما مصر والعراؽخ إلى مؤتمر عقد فى قرية  ٖٗبدعوة 

. وقد نجح ىذا المؤتمرخ ٜٗٗٔبريتوف وودز فى والية نيوىامبشر األمريكية فى شير يوليو عاـ 
 بعد مناقشاتخ شارؾ فييا الوفداف المصرى والعراقى فى الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ مواد االتفاقيتيف
المنفصمتيف بانشاء الصندوؽ والبنؾ. وأكد الوفد المصرى أثناء ىذا المؤتمر عمى ضرورة مراعاة 
مصالح الدوؿ المنتجة لممواد األوليةخ والتى تتجو إلى التصنيعخ وعمى أىمية أف يكوف لدوؿ الشرؽ 

 (.31)إبراىيـ شحاتة: األوسط ممثؿ فى مجمس اإلدارة 
بنؾ عمى أف مف بيف أىدافو األساسية المساعدة فى إعادة وقد نصت االتفاقية المنشئة لم 

البناء والتنمية فى أقاليـ الدوؿ األعضاءخ وتيسير انتقاؿ رأس الماؿ األجنبى الخاص بيف ىذه 
الدوؿ أل راض االستثمارخ وافترضت أف ذلؾ سيحدث عف طريؽ قيامو بكفالة أو ضماف القروض 

وعف طريؽ تقديمو القروض المباشرة لمشروعات فى الدوؿ التى تقدميا البنوؾ التجارية و يرىاخ 
األعضاء بشروط معقولةخ إذا تعذر عمييا الحصوؿ عمى ىذه القروض مف مصادر أخرى. 
ونصت االتفاقية أيًضا عمى أف القروض والضمانات التى يقدميا البنؾ سوؼ تتـ لتمويؿ 

وعمى أنقروض البنؾ لغير  مشروعات محددةخ إال فى ظروؼ خاصة تبرر االستثناء مف ذلؾخ
 الحكوماتخ يجب أف تضمنيا الحكومة.

 

 : المؤسسة الدولية لمتنمية
شروط اإلقراض وخاصة سعر  خ فافمقترضة فى معظميا فؤلف البنؾ يقرض أمواالً 

خ يتناسب مع قدرتيا المحدودة لتى تحتاج إلى تمويؿ ميسر الشروطخ ال تناسب الدوؿ األفقر االفائدة
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ال يوفخ ليذا عمؿ البنؾ منذ خمسينيات القرف الماضى عمى إنشاء مؤسسة أخرى عمى خدمة الد
نما عمى ما تقدمو ليا الدوؿ األعضاء القادرة والرا بة فى  تعتمد عمى اإلقتراض بشروط تجاريةخ وا 
العطاء بصورة دورية عف طريؽ تجديد مواردىا كؿ ثبلث سنوات. ور ـ أف مف الممكف نظريًّا أف 

ة قروضيا إلى  ير الحكوماتخ فاف الشروط الميسرة ليذه القروض جعمتيا فى الواقع تقدـ المؤسس
 مقصورة عمى الحكومات.

 

 :الشركة الدولية لمتمويؿ
وقد تبيف لمبنؾ منذ بداية عممو أف الحكومات المستفيدة تفضؿ أف تكوف قروضو لجيات  

مشروعات خاصة بضماف )بداًل مف القروض لحكوميةخ بما فى ذلؾ مؤسسات القطاع العاـ 
خ وكاف البنؾ قد اقترح منذ وقت مبكر إنشاء مؤسسة الحكومة التى ينفذ المشروع فى إقميميا(

مستقمة تكوف ميمتيا األساسية تمويؿ مشروعات القطاع الخاص فى الدوؿ األعضاء فييا دوف 
ات حاجة إلى الحصوؿ عمى ضماف مف الحكومة المعنيةخ فكاف تأسيس مؤسسة بيف الحكوم

. وبعكس البنؾ فاف نشاط (21)إبراىيـ شحاتو:  ٜٙ٘ٔخ عاـ )الشركة الدولية لمتمويؿ(سميت 
الشركة التمويمى لـ يقتصر عمى تقديـ القروض والضماناتخ حيث أنيا مخولة أيًضا بالمساىمة 

 المباشرة فى رؤوس أمواؿ المشروعات الخاصة.
 

 الوكالة الدولية لضماف االستثمار:
فى إقناع عدد كبير مف الدوؿ بانشاء ىذه المؤسسة  ٜٛٛٔنؾ فى عاـ نجح الب كذلؾ

المالية الدولية الجديدةخ ميمتيا تشجيع تدفؽ األمواؿ والتكنولوجيا بيدؼ االستثمار فيما بيف الدوؿ 
خ ميمتيا عف طريقيف . وتقـو ىذه الوكالة بتحقيؽبخاصة إلى الدوؿ النامية األعضاءخ و األعضاء

الضماف لممستثمريف التابعيف لدولة عضو والذيف يحولوف أمواليـ النقدية أو  أحدىما ىو تقديـ
خ ضد ما يقابميـ مف مخاطر  ير تجارية فى الدولة ينية لبلستثمار فى دولة عضو أخرىالع

أما الثانىخ فيو تقديـ الخدمات االستشارية والمساعدات الفنية لمدوؿ الرا بة المضيفة الستثماراتيـ. 
)إبراىيـ فود االستثمارات األجنبية إليياخ ولممستثمريف األجانب عمى وجو سواء فى تشجيع و 

 (.20شحاتة: 
 

 :المركز الدولى لتسوية منازعات االستثمار
وقد أنش  فى منتصؼ ستينيات القرف الماضىخ عمى أسس مختمفة عف كؿ ما سبؽخ  

نما مركز دولى لتقديـ خدمات التوفيؽ و  التحكيـ لتسوية المنازعات فيو ليس مؤسسة ماليةخ وا 
القانونية الناجمة عف االستثمارخ والتى تثور بيف مستثمر أجنبى تابع لدولة عضوخ ودولة عضو 

 أخرى مضيفة الستثماره.
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 صندوؽ النقد الدولى:
إلى  -كما أعمنوا– ٜٗٗٔوقد ىدؼ المؤسسوف لصندوؽ النقد الدولى مف بدء إنشائو عاـ 

التعرض النييار مدمر يماثؿ االنييار الذى حدث فى الثبلثينياتخ  حماية االقتصاد العالمى مف
وخبلؿ ربع القرف األوؿ مف وجودهخ تولى الصندوؽ الرقابة عمى "نظاـ سعر التعادؿ" الذى كاف 
يستيدؼ كفالة استقرار الصرؼ ويقتضى مف الدوؿ المنتمية لمصندوؽ أف تحدد قيمة عممتيا عمى 

لذىبخ وأف تحصؿ عمى موافقة الصندوؽ قبؿ إقداميا عمى تغيير أساس الدوالر األمريكى أو ا
%. وعدما تـ فى أوائؿ السبعينيات التخمى عف ىذا النظاـ القائـ ٓٔسعر التعادؿ بنسبة تزيد عمى 

عمى وضع أسعار محددة لمصرؼخ لكنيا قابمة لمتعديؿخ واستعيض عنو بتعويـ أسعار الصرؼخ 
ده عما إذا كاف سيظؿ لو دور فى الوضع الجديدخ  ير أنو تساءؿ كؿ مف أصدقاء الصندوؽ ونقا

سرعاف ما وجد الصندوؽ أف دوره يتسع نطاقو بداًل مف أف ينكمش فى أعقاب نشوء األزمة 
 (.1: 399)زينب عبد العظيـ، االقتصادية العالمية 

فمع انييار نظاـ سعر التعادؿ بات الصندوؽ مجبًرا عمى التكيؼ مع بيئة تغيرت بشكؿ 
ذرىخ فقاـ بتعديؿ مواد اتفاؽ إنشائو تعديبًل شامبًل بغية تعديؿ احتصاصاتو القانونيةخ وحصؿ ج

بموجب واليتو الجديدة عمى دور رقابى مكمؼ ال يمكنو مف رصد السياسات المتعمقة بأسعار 
الصرؼ لدى الدوؿ األعضاء فحسبخ بؿ يمكنو أيًضا مف رصد السياسات االقتصادية الداخمية 

ثر عمى أسعار الصرؼ فى تمؾ الدوؿخ وبدأ منذ ذلؾ الحيف فى االتجاه نحو االىتماـ التى تؤ 
 المتزايد بمشكبلت موازيف المدفوعات التى تواجييا الدوؿ النامية.

وتكمف الجذور الفمسفية االقتصادية لمصندوؽخ فى اإلطار االقتصادى الميبرالىخ عمى  
ا مكتوًباخ إال أف األساس التحميمى لبرامجو يتـ صيا تو الر ـ مف أف الصندوؽ ال يممؾ إطاًرا نظريًّ 

فى سمسمة مف األوراؽ التى يعدىا العامموف بالصندوؽ. ىذا المنيج الميبرالى يمكف وصفو بأنو 
 :(23: 3999)زينب عبد العظيـ، فى توجيوخ ويستند إلى عدد مف االفتراضات  )مالى(نقدى 
ف مبادئ اقتصاد السوؽخ كما يتـ التعبير عنيا مف االلتزاـ باقتصاد السوؽخ واالعتقاد بأ - أ

خبلؿ العمؿ الحرخ و ير المقيد لقوى السوؽخ تقدـ أفضؿ عبلج مف أجؿ الشفاء 
االقتصادى والنموخ وأف السوؽخ وليس الحكوماتخ ىى التى تضمف التخصيص الكؼء 

 لمموارد.

عطى أىمية لمدور وفى تصميـ البرامج لحؿ مشكبلت ميزاف المدفوعاتخ فاف الصندوؽ ي  - ب
الذى يمكف أف يمعبو النقد والسياسة النقديةخ وىو يرى أف المشكمة السياسية التى تواجو 

 السياسة االقتصادية ىى تحقيؽ التوازف بيف الطمب الكمى والعرض الكمى.
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 برنامج المساعدات األمريكية:
ال ينبغى عمينا أف نزيد "ىـ فقراء وجوعىخ ونحف فى الواليات المتحدة لدينا الكثير جًداخ أ 

..تمؾ كانت االستجابة العامة التى دعميا (3900:7)مورالبيو وآخروف ، مف معونتنا الخارجية"؟ 
خ وقاؿ سيروس )جيمى كارتر(خ حيث كانت رئاسة ٜٓٛٔصانعو سياسة العوف الخارجى فى عاـ 

ساعدات األمريكية ىو فانس الذى كاف وزيًرا لمخارجية األمريكية أف الغرض األساسى لبرامج الم
 إشباع الحاجات األساسية لمفقراء فى الدوؿ النامية.

لبرامج المعونة الرئيسية الممولة مف الواليات المتحدة  )االتجاىات الجديدة(وجاءت حركة  
خ )التنمية الريفية المتكاممة(مصحوبة بتعبيرات جديدة وبراقةخ وترددت مصطمحات مثؿ:

)االعتماد خ و)رفع إنتاجية المزارع الصغيرة(خ و)المشاركة الشعبية(وخ )التكنولوجيا المالئمة(و
. ويعمؽ كتاب مورالبيو "ولكفخ أيًّا ما كانت المصطمحاتخ فاف برامج مساعداتنا عمى الذات(

الخارجيةخ سوؼ تساعد الفقراء والجوعى فى الخارج فى حالة واحدة فقط: إذا ما تصدى ىؤالء 
معاناتيـ. وبما أف "األسباب الجذرية" قد صارت بدورىا مصطمًحا شائًعا الفقراء لؤلسباب الجذرية ل

 يستخدـ بطبلقة فى بعض األحيافخ فالواجب عمينا أف نتحرى منتيى الدقة فيما نعنيو".
قادتيـ  (معيد الغذال وسياسة التنمية)وزاد ىؤالء الكتاب عمى ذلؾ بقوليـ أف أبحاثيـ فى  

ر السكانى ليس سبًبا لجوع الريؼ وفقرهخ كما أف السبب ليس ندرة إلى استنتاج مؤداه أف االنفجا
الموارد الزراعية أو االفتقار إلى التكنولوجيا الحديثةخ بؿ إف السبب الجذرى لمجوع ىو زيادة تركيز 

مجموعات النخبة المتميزة التى -السيطرة عمى موارد إنتاج الطعاـ فى قبضة حفنة قميمة مف الناس 
 درات موارد إنتاج الطعاـ مف أجؿ مصالحيا الخاصة.تستحوذ عمى مق

لقد قادت الدراسات الميدانية المؤلفيف إلى التأكد مف أف المساعدات األمريكية الخارجية  
تفشؿ فى مساعدة الفقراءخ ألنيا تقوـ عمى مغالطة أساسيةخ وىى أف المعونة يمكنيا أف تصؿ إلى 

مساعدة الخارجية الرسمية تتدفؽ أساًسا مف خبلؿ الضعفاءخ حتى ولو مف خبلؿ األقوياءخ فال
متحدة )وال سيما فى تمؾ الدوؿ التى تخصيا الواليات الالحكومات المتمقيةخ وىذه الحكومات 

تمثؿ المصالح االقتصادية الضيقة لمنخبة فيياخ وىـ يصارحوننا  (بالجانب األكبر مف معونتيا
عادة موارد إضافيةخ ذلؾ أف تدفؽ مثؿ ىذه الموارد بأنيـ تعمموا أف القضاء عمى الجوع ال يتطمب 

الخارجية إلى تمؾ البمداف التى تتركز فييا السيطرة االقتصادية فى أيدى القمة إنما يدعو مجموعات 
النخبة المحمية القومية والعالمية التى تقبض عمى األرض وعمى  يرىا مف موارد اإلنتاجخ فيخمؽ 

وبذلؾ يكوف األمريكيوف قد ألحقوا الضرر بالغالبية المعدمة بداًل مف  الفقر والجوع فى المقاـ األوؿخ
 (.0)مورالبيو وآخروف: مساعدتيا 
وعمى سبيؿ المثاؿ فاف اآلبار األنبوبية التى حفرت مف أجؿ صالح أفقر الفبلحيف فى  

 إحدى قرى بنجبلديش قد استولى عمييا أ نى مبلؾ األراضى فى القريةخ ومشروعات الغذاء مف
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أجؿ العمؿ فى ىايتى التى أقيمت بيدؼ مساعدة الفقراء المعدميفخ صارت مصدر ثراء لمصفوة 
القرويةخ وكيربة الريؼ التى طرحت كشرط أساسى لمعمؿ فى الصناعات الريفيةخ أدت إلى ضياع 

 فرص العمؿ أماـ آالؼ النساء مف فقراء الريؼ فى إندونيسيا.
بية لـ تؤد إلى تحويؿ السيطرة االقتصادية  ير لقد وجد المؤلفوف أف المعونة األجن 

الديمقراطية التى تمارسيا القمة إلى عممية تغيير ديمفراطية تشاركيةخ ولـ تستطع المعونة األجنبية 
أف تفعؿ ذلؾخ بؿ عمى العكسخ فالمعونة الخارجية الرسمية عززت عبلقات القوة القائمة فعبًلخ 

لموجية مف حكومة إلى حكومة أخرىخ وبصعوبة بالغة فقط وىذه بالتحديد كانت حالة المعونة ا
 كانت تستطيع أف تتجنب ىذه الديناميكيات أحياًنا. )التطوعية(فاف الييئات الخاصة 

وأكثر مف ىذاخ فقد تحدى مؤلفو الكتاب مزاعـ صانعى سياسات المعونة أنيـ قد ركزوا 
 لتزاًما تجاه الفقراء..عمى أشد البمداف فقًراخ وعمى تمؾ الحكومات التى أبدت ا

إف دراسة المؤلفيف أظيرت أف القسـ األكبر مف المعونة األمريكية لـ يذىب إلى أفقر  
البمدافخ بؿ إلى بمداف تحكميا بعض أشد نظـ الحكـ فى العالـ استبداًدا وقمًعا. وتحدى المؤلفوف 

روعات البنية األساسية كذلؾ الزعـ القائؿ بأف معظـ االعتمادات كانت تذىب فى الواقع إلى مش
الواسعة النطاؽ التى أفاد منيا الموسروف مف الناس مف ذوى النفوذ السياسىخ وأولئؾ الذيف كانوا 

 يتحكموف فى األرض وفى نظـ التسويؽ.
تكشؼ أوجو أخرى لمبنؾ  (102: 3901كولينز، ، و )مورالبيووفى دراسة سابقة لممؤلفيف  

عزيز التخمؼخ ومزيد إثراء لمقادريفخ ومزيد مف الفقر لمفقراءخ الدولىخ تؤدى فى واقع األمر إلى ت
مف خبلؿ  مامة تخفى الحقيقةخ ذلؾ أف االفتراض المسبؽ خبلؿ كؿ تخطيط المشروع ىو أف 
التنمية ال يمكف تحقيقيا سوى بجمب موارد خارجيةخ واالستثمار األجنبى يعد أساسًياخ ومف ثـ يجب 

لمبنوؾ والييئات األجنبية. أما كوف تخطيط المشروع يتضمف عمؿ كؿ ش  لتطوير مناخ مناسب 
 استمرار االعتماد عمى االستيراد فبل يعتبر مشكمة.

ذا تأممنا فيما يقوـ بو قسـ تنفيذ المشروع   خ فيعد سمسمة مف -عمى سبيؿ المثاؿ-وا 
الفقر اإلسقاطات التى تتحدث عف عالـ وردىخ فتحديد األىداؼ زائد النقود يساوى النجاحخ و 

موجود ببساطة دوف إشارة إلى عمؿ القوى التى تخمقو وتبقيو. إف خطة المشروع ىى ترتيب فى 
االقتصاد المنفصؿ عف العوامؿ السياسيةخ واالجتماعيةخ والثقافية. وفى الحاالت النادرة التى يجرى 

يفترض أف  فييا اإلقرار بالمصالح المتعارضةخ يتـ تجاىؿ تأثيراتيا عمى تطبيؽ المشروع خ إذ
الحكومة و يرىا مف المنفذيف يعمموف سويا لمقضاء عمى الفقرخ وال تقاس نتائج المشروعات سوى 

 باإلحصاءات خ وليس بتأثيرىا عمى حياة البشر الواقعييف.
لكف ما ىى المأساة الحقيقية ىنا؟ ىؿ ىى أف عشرات المبلييف مف الدوالرات   وىى فى  

قد  -صاحب موضوع مشروع البنؾ –ؿ شعب بنجبلديش  الحقيقة قروض يجب أف تسدد بعم
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ُبددت؟ ىؿ ىى أف مورًدا قد أصبح قميؿ االستخداـ بدرجة كبيرة؟ ىؿ ىى أف فقراء الزراع لـ يمقوا 
 (.101كولينز: ، و )مورالبيوالمساعدة؟ نعـ كؿ ىذه األشياء وأكثر

خ )المستيدفة(وعة فبل ينبغى فيـ تأثير البنؾ عمى أنو مجرد الفشؿ فى مساعدة المجم 
فمثؿ ذلؾ المشروع يضر فى الواقع مف يفترض أف يساعدىـ مف خبلؿ إثراء أعدائيـخ ففى القرى 

يضع عينو بالفعؿ  -مثؿ أقرانو فى القرى األخرى–التى جرت دراستياخ يتردد أف المالؾ الكبير 
دولىخ سيكوف فى عمى قطع األرض األقرب إلى بئرهخ وبفضؿ ىذا الدخؿ الجديد مف بئر البنؾ ال

وضع أفضؿ لشراء أراضى الزارع األصغرخ حيف تأتى األوقات السيئةخ وبذلؾ يقودىـ إلى صفوؼ 
 المعدميف المتزايدة.

أف البنؾ الدولى ليس مجرد مقدـ لقروض  (121: 3901كولنز، ، و )مورالبيووأكد  
صادية لعديد مف التنميةخ فعمى مدى سنوات متعددة أصبح قوة رئيسية تشكؿ السياسات االقت

خ التى ىى جزء مف مجموعة IDAالبمدافخ وبعبارة البنؾ ذاتو:"إف مقترضى وكالة التنمية الدولية 
البنؾ الدولى بوجو خاصخ ليس مف المحتمؿ أف يحصموا مف أى مصدر آخر عمى تمويؿ بشروط 

ى يمكف أف يحة الذمرضية مثؿ شروط الوكالةخ ومف ثـ فميس مف المحتمؿ أف يتجاىموا نوع النص
كالة التنمية الدولية التابعة لمبنؾخ والتى تتضمف دراساتيا الدورية عف اقتصادياتيـ توجييا بعثات و 

 تقييمات لصحة سياساتيـ االقتصادية.
وكاف البنؾ قد بدأ فى تشكيؿ بعثات دائمة فى البمداف المتخمفةخ و الًبا ما كاف يضعيا 

بنوؾ المركزية. وفى عدد متزايد مف البمداف كاف البنؾ مباشرة داخؿ وزارات التخطيط القومى وال
يجمع ويرأس كونسورتيوـ مف المقرضيف الرئيسييف الثنائييف والمتعددى األطراؼ لمتنسيؽ بيف 
مساىمات وسياسات المانحيف. وفى عديد مف البمدافخ مثؿ بنجبلديشخ كاف البنؾ يدبر بيدوء 

رئيسية فى الحكومةخ والورقة الرابحة لمبنؾ ىى أف يحدد وبقوة األرصدة لممستشاريف فى الوزارات ال
التقييـ الدولى لمحكومة مف حيث االئتماف..وباختصارخ فقد تزايد الحديث فى حقب ماضية عف 

 البنؾ باعتباره السمطة فى كثير مف بمداف العالـ الثالث.
 

 الشركات متعددة الجنسية:
أو "الشركات  خكات المتعددة الجنسية"فقد أثارت ظاىرة ما اصطمح عمى تسميتو "بالشر 

 ير الوطنية" اىتماًما عالميًّا متزايًدا خبلؿ العقود الماضيةخ وذلؾ بعد أف وضحت األبعاد العالمية 
لقوتيا االقتصادية والمالية وبقدراتيا التكنولوجيةخ ومدى استغبلليا لتمؾ القدرات اليائمة فى فرض 

لسياسية واالجتماعية والثقافية عمى العديد مف دوؿ العالـخ سيطرتيا فى المجاالت االقتصادية وا
وخاصة بمداف العالـ النامى. وفى واقع األمر يبرز دور الشركات المتعددة الجنسية عمى مستوى 
الحياة اليومية لمعديد مف الشعوب فى مختمؼ أنحاء الكرة األرضيةخ ودوف إدراؾ أو معرفة واعية 
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عاد الحقيقية ليذه الظاىرةخ فالعالـ كمو يشرب الكوكاكوالخ والبيبسىخ ويأكؿ لدى األفراد العادييف باألب
 نداىخ وىكذا فى اليواتؼ الذاكيةخ والحاسبات اآللية..و يرىا.يو اليامبرجرخ ويركب المرسيدس والي

وفى الواقع فاف التطور السريع فى نشاط ىذه الشركات ونموىا خبلؿ السنوات األخيرة  
ؿ نمو الناتج القومى فى الدوؿ الرأسمالية المتقدمةخ وىى الموطف األـ لمشركات بمعدالت تفوؽ معد

المتعددة الجنسياتخ يعكس ظاىرة تدويؿ رأس الماؿ والحياة االقتصادية التى ازدادت بصورة مكثفة 
فى ظؿ ظروؼ الثورة العممية والتكنولوجيةخ ومف ثـ أمكف القوؿ بأف الشركات المتعددة الجنسية 

)محمد صبحى األتربى، داة الرئيسية والمحرؾ األساسى لظاىرة تدويؿ الحياة االقتصادية ىى األ
3905 :90.) 
ومف المقرر أف امتداد نشاط الشركات المتعددة الجنسية عبر الحدود القوميةخ عمى رقعة  

ات واسعة مف العالـ يعنى فى الواقع أف قوة العمؿ التى تقوـ بتشغيميا تشمؿ العديد مف الجنسي
المختمفةخ طبًقا لعدد الدوؿ التى تتواجد فييا الفروع والوحدات التابعة لياخ أى أنيا قوة عمؿ متعددة 
الجنسيات تضـ العماؿ مف الدوؿ الرأسمالية المتقدمةخ والعماؿ مف بمداف العالـ الثالثخ وبالتالى 

ياتياخ وذلؾ طبًقا تتبايف فييا أوضاع التشغيؿ وظروؼ العمؿخ وتتفاوت معدالت األجور ومستو 
لظروؼ وأوضاع سوؽ العمؿ فى كؿ مف الدوؿ التى تعتبر مواطف ليذه الشركاتخ وفى الدوؿ 

 والبمداف المضيفة التى تمارس فييا نشاطاتياخ سواء الدوؿ المتقدمة أو بمداف العالـ الثالث.
ة عدًدا مف النتائج التى أسفرت عنيا خبر  (330: 3905)سامية سعيد إماـ، ورصدت  

 مثؿ ىذه الشركاتخ مثؿ:
أف ىذه الشركات تحقؽ نوًعا مف التحوؿ االجتماعى يفضى إلى خمؽ تناقضات وتشوىات  -

بما فى ذلؾ محاولة إضفاء بعض مظاىر بورجوازية عمى الطبقة العاممةخ عبر  خاجتماعية
تخميؽ آليات عديدةخ منيا منح المزايا والضمانات واألجور العاليةخ بمعنى آخرخ أنيا تحاوؿ 

قوى اجتماعية جديدة مرتبطة بيا ارتباًطا وثيًقاخ وتصبح ميمتيا الدفاع عف وجودىا بالشكؿ 
الذى يحافظ عمى مصالحياخ إيماًنا منيا بأف استمرارية الضمانات واالمتيازات التى تحصؿ 
عمييا مرىونة بالدفاع عف مصالح رأس الماؿ األجنبىخ كثيًرا ما يفضى األمر إلى تمكيف 

 لة المضيفة لرأس الماؿ األجنبى مف اتباع استراتيجية التحالؼ مع تمؾ الشركات.الدو 

أف نشاط ىذه الشركات ينحصر بصفة عامة فى الصناعات االستيبلكية والتعدينية  -
واالستخراجيةخ وعادة ما يميؿ إلى ممارسة أنشطة ليست ذات أولوية تنموية مثؿ األنشطة 

 التجارية والسياحية.

% منيا يقوـ باألساسخ وبالدرجة ٘٘الشائع ليذه الشركات يقوؿ أف حوالى أف النموذج  -
أو اإلقامة عمى شركات قائمة بالفعؿخ وعادة ما  خاألولىخ عمى التصفية التامة لشركات قائمة
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شركات تمارس نشاًطا إنتاجيًّا  ختكوف الشركات التى تتعرض لعمميات التصفية أو المشاركة
 ستراتيجية التنمية لمدوؿ المضيفة. صناعيًّا لو أولوية فى ا

مف مصمحة الشركات متعددة الجنسية التحرر مف قيود التجارة الخارجيةخ فى حيف تكوف  -
 مصمحة الدولة المضيفة ليا ضبط عمميات التجارة الخارجية حفاًظا عمى أسواقيا ومنتجاتيا.

ف التجارية لمدوؿ الناميةخ أف ىذه الشركات كثيًرا ما تؤدى إلى إقرار آثار سمبية عمى الموازي -
 فضبًل عف أنيا ال تخمؽ تنمية حقيقية بقدر ما تحقؽ أرباًحا مالية.

مف نشر قيـ رديئةخ وتخريب الذمـ واألخبلؽخ  خال تتورع ىذه الشركاتخ تحقيًقا لمآربيا وأىدافيا -
تأثيره عف طريؽ تقديـ الرشاوى والعموالتخ فكثيًرا ما يحاوؿ رأس الماؿ األجنبى توسيع فرص 

 خعمى األوساط الحاكمة فى البمداف الناميةخ فيجذب ممثمييا بمناصب عالية فى فروع الشركات
حصًصا مف األسيـخ وتتيح  )إخالًصا(أو ييب ألكثرىـ  خويساعدىـ فى الحصوؿ عمى األسيـ

 ليـ فرص الحصوؿ عمى رواتب ومكافآت عالية.

 المضيفة ليا. أف ىذه الشركات ال تخضع لمقوانيف السيادية لمدوؿ -
 

 فخ الديوف:
صحيح أف عدًدا مف بمداف العالـ الثالث كاف قد قطع شوًطا ال بأس بو فى مجاؿ التحرر  

االقتصادىخ إباف فورة وعنفواف معارؾ التحرر الوطنىخ وذلؾ عف طريؽ تأميـ مشروعات رأس 
ـ السيطرة الوطنية الماؿ األجنبىخ أو المشاركة العادلة فى ما تحققو مف فائضخ ومف خبلؿ إحكا

عمى موارد الببلد وثرواتيا الطبيعيةخ األمر الذى أعطى لعممية التراكـ قوى ذاتية لمحركةخ لكف 
فاعمية ذلؾ فى التغذية المستمرة لعممية التراكـ سرعاف ما ضعفتخ وبخاصة فى ظؿ استمرار النمو 

 لمنمو. السكانى فى ىذه الببلدخ والحاجة المستمرة لتحقيؽ معدالت مرتفعة 
والخطأ األساسى الذى ارتكبتو سمطة التشكيبلت االقتصادية االجتماعية التى تولت مقاليد 
األمور فى ىذه الببلد بعد نواؿ االستقبلؿ السياسىخ ىو أنيا نظرت إلى الفائض االقتصادى الذى 

بئتو تحقؽ تحريره مف قبضة األجانب كبديؿ لتحرير الفائض االقتصادى الداخمى مف الممكف تع
أل راض النمو والتقدـ. كما أف الطبقات المسيطرة فى تمؾ التشكيبلت راحت تنغمس فى أنماط 

)فيما بيف االستخدامات استيبلكية ترفيةخ فرضت نفسيا عمى نظاـ أولويات تخصيص الموارد 
خ وعمى طريقة تخصيص موارد النقد األجنبىخ بما يسمح ليا مف تحقيؽ ىذه القطاعية المحمية(

ماط. ومف ىنا كانت منابع الفشؿ فى تجاوز بنية اإلنتاج الداخمى المشوىةخ واستمرار اندماجيا األن
فى منظومة االقتصاد الرأسمالى العالمىخ كبنية تابعةخ متخصصة فى إنتاج وتصدير المواد 

 األولية. 
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 وميما يكف مف أمرخ فانو مع التقاعس فى تعبئة الفائض االقتصادى الممكفخ ومع تسارع 
)الفرؽ بيف نمو االستيبلؾ الترفى لفئات قميمة مف السكافخ ومع اتساع فجوة الموارد المحمية 

لجأت أ مبية ىذه الببلدخ لمواجية أزمة نقص مواردىاخ إلى  االستثمار المحمى واالدخار المتحقؽ(
فرطت فى التمويؿ الخارجىخ خبلؿ الفترة ما بيف الستينيات والسبعينيات مف القرف الماضىخ بؿ وأ

ذلؾخ متوىمة أنو مف الممكف االستمرار فى التنمية وزيادة مستوى االستيبلؾ الترفىخ مف خبلؿ 
االعتماد عمى القروضخ دوف أف تتوقع حدوث مشكبلت حادة فى األجؿ المتوسطخ فأدى ذلؾ إلى 

األجنبية قوعيا فى فخ الديوفخ ثـ إذعانيا فى مرحمة الحقةخ لفتح الباب مف جديد لرؤوس األمواؿ 
تحت مظمة ىائمة مف االمتيازاتخ والمزاياخ وىنا تجددت شروط التبعية فى سياؽ تاريخى مختمؼخ 

 (.19: 3993)رمزى زكى، ولكف مع االحتفاظ بجوىر ىذه التبعية 
ومؤدى ىذا أف أزمة المديونية الخارجية لمبمداف الناميةخ عكست فى الحقيقة وضًعا مزدوًجا  

حيةخ عكست أزمة الوضع الخاص والبلمتكاف خ الذى احتمتو ىذه البمداف فى فى تأزموخ فيى مف نا
منظومة االقتصاد الرأسمالى العالمىخ والذى جعؿ آليات التراكـ فييا مرتبطة بالتغيرات الخارجية 
الحاصمة فى ىذه المنظومةخ كما أنياخ أى ىذه األزمةخ عكست مف ناحية أخرىخ عجز التشكيبلت 

تماعية المسيطرة فى ىذه البمداف عف إنجاز مياـ التحرر االقتصادىخ وعدـ االقتصادية االج
 قدرتيا عمى تجاوز الييكؿ االقتصادى المتخمؼ والتابعخ وبناء التنمية المستقمة.

وقد تطورت مشكمة الديوف الخارجية المستحقة عمى مجموعة الببلد المتخمفة إلى درجة  
ىخ فمع النمو الشديد الذى حدث فى ىذه الديوفخ وما جره بالغة التعقيد حتى أواخر القرف الماض

ذلؾ مف نمو متعاظـ فى أعبائياخ وجد عدد كبير مف ىذه الدوؿ نفسو فى مأزؽ شديدخ وفحوى ىذا 
خ )الفوائد + األقساط(المأزؽ ىو صعوبة المواءمة بيف االستمرار فى دفع مبالغ خدمة ىذه الديوف 

ات الضرورية التى تمـز لتمويؿ االستيبلؾ واإلنتاج واالستثمارخ وبيف االستمرار فى تمويؿ الوارد
وكاف مف الطبيعى أف ينتج عف ىذا تعثر عدد ال بأس بو مف ىذه الدوؿ فى سداد أعباء ىذه 
الديوفخ ومطالبة الدائنيف بتجميدىاخ وباعادة جدولتياخ وبالحصوؿ عمى المزيد مف القروض 

لنقد الدولى فى تمؾ الفترةخ و يره مف المنظمات الدوليةخ إلى الميسرة. وقد أشارت تقارير صندوؽ ا
تزايد عدد الدوؿ المدينة التى تتأخر عف الوفاء بالتزامات ديونيا الخارجية سنة بعد أخرىخ ومف ىنا 
فقد أشار بعض الخبراءخ إلى أف تمؾ الدوؿ البد أف تتعرض إلى مآزؽ أشد حرًجاخ بحيث ال 

عمى حاجتيا مف الموارد المالية األجنبية بسبب ضعؼ الثقة الدولية  تستطيع ىذه الدوؿ أف تحصؿ
 (.35: 3907)رمزى زكى، فييا 

ومف ناحية أخرىخ أدت ىذه المصاعب التى واجيت بعض ىذه الدوؿ المدينة فى سداد  
التزاماتيا تجاه دائنييا إلى خمؽ حالة مف الخوؼ واالضطراب بيف صفوؼ الدائنيفخ وبخاصة 

قراض الدولةخ وبالذات البنوؾ الخاصة فى دوؿ  رب أوربا والواليات المتحدةخ والتى مؤسسات اإل
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كانت قد توسعت بشكؿ  ير عادى فى منح ىذه الدوؿ الكثير مف القروض بأسعار فائدة باىظة 
 وبشروط مجحفةخ دوف أف تراعى قدرة ىذه الدوؿ عمى سداد ىذه الديوف مستقببًل.

لتى سارت عمى طريؽ االستدانة المفرطةخ كانت قد وقعت فى والحؽ أف الدوؿ المتخمفة ا 
وىـ خاط خ مفادهخ أنو باإلمكاف زيادة مستوى المعيشة فى األجؿ القصير وتمويؿ التنمية مف 
خبلؿ االعتماد المتزايد عمى الموارد المقترضةخ دوف أف تحدث مشاكؿ فى السداد فى األجؿ 

تستيمؾ وتستثمر وتستورد بشكؿ أكثر مما تنتج  المتوسط واألجؿ الطويؿ. وظمت ىذه الدوؿ
وتدخر وتصدرخ ومف ىنا اتجو عجز موازيف مدفوعاتيا نحو التزايد باستمرارخ واضطرارىا 
لبلقتراض لتمويؿ ىذا العجزخ فالعجز المتزايد ىنا كاف يعنى أف تمؾ الدوؿ أصبحت تعيشخ بشكؿ 

ف ال يمكف أف يستمر أو يستقيـ إلى مدى مستمرخ عمى موارد أكثر مما تممؾ حقيقةخ وىو أمر كا
 (.30: 3907)رمزى زكى، طويؿ 

ور ـ تعدد األسباب التى أدت إلى تطور الديوف الخارجية المستحقة عمى مجموعة الدوؿ  
خ ور ـ خطورة التفسيرات المبتسرة والمبسطةخ فاف الصورة العامة  المتخمفة إلى وضعيا المتأـز

 د المتخمفة أمكف النظر إلييا مف زاويتيف رئيسيتيف:ألزمة الديوف الخارجية لمببل
األولىخ ىى عدـ استقرار وتدىور موارد النقد األجنبى ليذه الببلدخ بسبب تقمب وركود صادراتيا    

مف المواد األوليةخ وخصوًصا فى فترة الكساد التضخمى التى سادت فترةخ الببلد الرأسمالية 
مف ركود فى التجارة العالمية فى المواد األوليةخ ومف انييار فى المتقدمةخ مع ما جرتو ىذه األزمة 

 نظاـ النقد الدولىخ ومف تعاظـ فى إجراءات الحماية فى جميع دوؿ العالـ.
الثانيةخ تمثمت فى زيادة مبالغ النقد األجنبى البلـز لخدمة أعباء ىذه الديوفخ نتيجة لتعقد    

ا مع ارتفاع سعر الفائدة وجنوحو نحو التزايد بشكؿ وارتفاع كمفة االقتراض الخارجىخ وخصوصً 
 مستمرخ وانخفاض حجـ ونسبة القروض المقدمة بشروط ميسرة.

وبناء عمى ىذا أصبح مف الميـ استنفار جيود المفكريف والعمماء فى البمداف التى كبمتيا  
الديوف وتزايد  الديوف الخارجيةخ لدراسة ما يتعمؽ باآلثار المختمفة التى نجمت مف تكاثر ىذه

تكمفتياخ وذلؾ مف أجؿ العثور عمى إجابة شافية لمسؤاؿ الذى يفرض نفسو بالحاحخ وىو: إلى أى 
مدى ساعدت ىذه القروض تمؾ الدوؿ فى نضاليا مف أجؿ تحررىا االقتصادىخ وتجاوز مشاكؿ 

 التخمؼ فييا وبناء تنميتيا المستقمة؟
أف القروض األجنبية البد وأف تسدد. ومف  وىنا مف الضرورى اإلشارة إلى بديية بسيطةخ

ثـ فاف القرارات االقتصادية التى يتخذىا بمد ما بشأف الحصوؿ عمى حجـ معيف مف القروض فى 
وىى )سنة معينةخ يترتب عمييا خمؽ تيار مستمر مف المدفوعات لخدمة أعباء ىذه القروض 

ا عمى مدى فترة القرض التى قد تكوف خ وىى تشكؿ التزامات البد مف الوفاء بياألقساط+ الفوائد(
خ أو ربما )مف ثالثة إلى سبع سنوات(خ أو قد تكوف متوسطة )مف سنة إلى ثالثة سنوات(قصيرة 
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تكوف عمى امتداد فترة زمنية قد تصؿ إلى عشرة أو عشريف عاًماخ ومف ىنا فانو قبؿ اتخاذ 
ى العبء الذى سينشأ عنياخ ومدى القرارات الخاصة بعقد القروضخ كاف ينبغى التيقف دائًما لمد

ذا لـ يكف التنبؤ سميًماخ فانو مف  مقدرة االقتصاد القومى بالوفاء بيذا العبء فى السنوات التاليةخ وا 
 (.331: 3907فادحة )رمزى زكى، الممكف أف تكوف األخطاء فى ىذا الصدد 

ستدانة المفرطةخ وتشير مسيرة الديوف الفادحة فى عدد مف البمداف التى وقعت فى بئر اال 
إلى مشكبلت متعددةخ أبرزىا مشكمة البطالةخ حيث تمثؿ ىذه المشكمة أحد القواسـ المشتركة لجميع 
الدوؿ العربيةخ والدوؿ النامية األخرى التى طبقت برامج التثبيت والتكيؼ الييكمى التى ألـز بيا 

المشكمة. ومع األسؼ فقد زادت صندوؽ النقد الدوؿ المديونية عند طمبيا ما يعينيا عمى مواجية 
حدة ىذه المشكمة نتيجة لتدىور أسعار صادراتيا وارتفاع أعباء خدمة ديونيا الخارجية وانخفاض 
التحويبلت المنسابة إليياخ وضعؼ قدرتيا فى الحصوؿ عمى معونات أو قروض أجنبية جديدة. 

سميا ىذه الدوؿ إلى بمداف وضاعؼ مف حدة ىذه المشكمة ىبوط الطمب عمى العمالة التى كانت تر 
الخميج ودوؿ أوروباخ وعودة أقساـ واسعة منياخ وىو الطمب الذى كاف يخفؼ إلى حد ال بأس بو 

 مف حدة البطالة. 
وعمى المستوى الداخمىخ كانت حكومات كثير مف ىذه البمداف قد بدأت تتراجع عف سياسة  

اع العاـ. كما أف ضعؼ معدؿ النمو تشغيؿ الخريجيف الجددخ ووقؼ التوظيؼ فى مشروعات القط
فى القطاع الزراعى بسبب تنافس الرقعة الزراعية وضآلة األراضى المستصمحةخ خمؽ فائض 
سكاف نسبى بالريؼخ راح يزحؼ إلى المدف بحثًا عف عمؿ دوف جدوى. وحتى القطاع اليامشى 

ص البطالة فى التضاؤؿ الذى كاف قادًرا عمى استيعاب العمالة الجديدةخ بدأت قدرتو عمى امتصا
بسبب النمو المفرط الذى حدث فى ىذا القطاع مف ناحيةخ وبسبب انخفاض الطمب عمى الخدمات 
التى يؤدييا نتيجة لتدىور مستويات الدخوؿ لمطبقة المتوسطةخ وساكنى المدف مف ناحية أخرى. 

البنية األساسية فى وحتى المشروعات العامة التى نفذتيا الدولة المصرية عمى سبيؿ المثاؿ فى 
ثمانينيات القرف الماضىخ لـ تسيـ فى استيعاب أعداد كبيرة مف المتعطميف بسبب ما استخدـ مف 

)رمزى زكى، طرائؽ فنية مكمفة لرأس الماؿخ سواء عبر شركات المقاوالت المحمية أو األجنبية 
3990 :301.) 
اقًما تحت تأثير التطبيؽ عمى أف مشكمة البطالة فى ىذه الدوؿ قد أخذت اتجاًىا متف 

الصاـر لبرامج التثبيت والتكيؼ الييكمىخ فقد تمخضت ىذه البرامج عف سياسات كابحة لنمو 
 التوظؼخ بؿ وزيادة أعداد المتعطميف واحتماؿ زيادة مف سيتعطموف مستقببًل.

ففيما يتعمؽ ببرنامج التثبيت االقتصادى مع صندوؽ النقد الدولى الذى استيدؼ خفض  
جز بالموازنة العامة وتخفيض العجز بميزاف المدفوعاتخ وزيادة االحتياطيات الدوليةخ والحد مف الع

التضخـ عف طريؽ السياسة النقدية االنكماشيةخ انبثقت منو سياسات محددة أدت مباشرة إلى زيادة 
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فى )وىى واضحة تماما الحقائؽ التالية  (307: 3990)رمزى زكى، عدد المتعطميفخ وىنا يرصد 
 :الحالة المصرية(

عف االلتزاـ بتعييف الخريجيف وتجميد التوظؼ الحكومى حتى  )تقريًبا(تخمى الدولة نيائيًّا  -ٔ
يمكف التحكـ فى نمو بند األجور والمرتبات بالموازنة العامةخ بؿ وبدا فى الظيور اتجاه 

 لمتخمص مف العمالة الزائدة فى اإلدارات الحكومية..

لغاء الدعـخ  )مثؿ ضريبة المبيعات(فى الضرائب  ير المباشرة أدت الزيادة الكبيرة  -ٕ خ وا 
وترؾ األسعار  خوالرسوـ عمى الخدمات العامةخ وزيادة أسعار منتجات القطاع العاـ 

لتتحدد فى ضوء آليات العرض والطمبخ أدت إلى إحداث خفض ممموس فى حجـ الدخؿ 
وأدى بالتالى إلى حدوث كساد  العائمى المتاح لئلنفاؽخ مما أثر عمى الطمب المحمى

واضح باألسواؽخ وتراكـ  ير مطموب فى المخزوف السمعى لدى القطاعيف العاـ والخاص. 
فبلسات كثيرة ترتب عمييا تسريح أعداد ال  وقد نجـ عف ذلؾ طاقات عاطمة وخسائر وا 

 بأس بيا مف العمالة الموظفة.

بعد )مات السمعيةخ المحمية والمستوردة أدى ارتفاع أسعار الطاقة والنقؿ والتشغيؿ والمستمز  -ٖ
إلى زيادة تكاليؼ اإلنتاج المحمية فى مختمؼ القطاعات  (خفض القيمة الخارجية لمعممة

فى وقت ال تستطيع فيو ىذه القطاعات أف ترفع مف مستوى اإلنتاجية لمواجية  خاإلنتاجية
االقتصادى أعباء ىذه الزيادةخ وكانت نتيجة ذلؾ حدوث خفض ممموس فى الفائض 

المتحقؽ فى ىذه القطاعاتخ ومف ثـ تدىور فى قدرتيا الذاتية عمى التراكـ والحد مف 
 التوسع فى خطط اإلنتاجخ وقد أثر ذلؾ سمبيًّا فى الطمب عمى العمالة.

أدى خفض معدؿ نمو اإلنفاؽ العاـ الموجو لمخدمات االجتماعية الضروريةخ كالتعميـ  -ٗ
خفض موازيف فى طمب الحكومة عمى العمالة المشتغمة والصحة واإلسكاف الشعبىخ إلى 

 بيذه الخدمات..

كذلؾ أدى تقميص دور الدولة والقطاع العاـ فى النشاط االقتصادى إلى تراخى االستثمار  -7
)باستثنال الحكومى فى خمؽ طاقات إنتاجية جديدة تستوعب األيدى العاممة العاطمة 

ىى مشروعات تعتمد عمى تكنولوجيا مكثفة االستثمار فى مشروعات البنية األساسية، و 
 لعنصر رأس الماؿ وعمى عمالة مؤقتة ، أى تسرح عقب انتيال المشروع(.

إجراءات خفض العجز بميزاف المدفوعاتخ وىى ما كاف  قد حدث مف وفيما يتعمؽ ب 
لة قد اإلجراءات التى صيغت تحت عنواف "تحرير التجارة الخارجية"خ فاف تأثيرىا عمى مشكمة العما

 (:305: 3990)رمزى زكى، تجمى فى األمور التالية 
أدى إلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية إلى خسارة لؤلسواؽ التقميدية لمصادراتخ والتى  -ٔ

 كانت تضمف تخطيطا لئلنتاج لفترات معقولةخ ومف ثـ عمالة مضمونة أثناء تمؾ الفترات.
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بعد تعويـ سعر الصرؼخ قد أدى إلى ارتفاع  أف خفض القيمة الخارجية لمعممة الوطنيةخ -ٕ
كمفة الموارد الوسيطة المستوردة فى كافة قطاعات االقتصاد القومى التى تعتمد فى 
إنتاجيا عمى ىذه الموادخ ومف ثـ إلى زيادة األسعار النيائية لمنتجات ىذه القطاعات. 

طالةخ وعدـ نمو بسبب الغبلء والب –وفى ضوء تردى مستوى الدخوؿ الحقيقية لمسكاف 
ؽ ذلؾ مف حالة الكساد فقد عمّ  –األجور والمرتبات بمعدؿ مساو لمعدؿ التضخـ

لى إضعاؼ القدرة التنافسية لمصادرات التى تعتمد  االقتصادى لمسوؽ المحمى مف ناحيةخ وا 
فى إنتاجيا عمى واردات وسيطة مف الخارج مف ناحية أخرى. وكؿ ذلؾ كاف ذا صمة 

 مى العمالة.وثيقة بخفض الطمب ع

)إلغال أذوف االستيراد والحصص الكمية ، تحرير االستيراد  )وسيؤدى(كذلؾ أدى  -ٖ
إلى تعريض الصناعات المحمية التابعة لمقطاع العاـ  وخفض الرسـو الجمركية..(

والخاص إلى منافسة  ير متكافئة لف تستطيع الصمود فييا أماـ طوفاف المنتجات 
عف ىذا مزيد مف الخسائر واإلفبلسات والغمؽ لمصناعات  )وسينجـ(المستوردة. وقد نجـ 
 لو تأثير واضح فى تفاقـ مشكمة البطالة. )وسيكوف(المحميةخ مما كاف 

ومػػػع ذلػػػؾ فػػػنحف مػػػع األسػػػؼ نيػػػوف مػػػف المشػػػكمة الخاصػػػة بػػػا راؽ الػػػدوؿ الناميػػػة فػػػى فػػػخ  
ىخ ووصػػفات صػػندوؽ الػػديوفخ واإلييػػاـ بقػػدرة بػػرامج المسػػاعدات األجنبيػػةخ ومشػػروعات البنػػؾ الػػدول

النقػػد الػػدولىخ باسػػتخداـ التشػػبيو الشػػيير"تمخض الجبػػؿ فولػػد فػػأًرا"خ ذلػػؾ ألف المصػػاب أكثػػر فداحػػة 
مف ذلؾخ خبلصتو أف يظؿ المتخمؼ متخمًفاخ وأف يستمر الضػعؼ عمػى ضػعفوخ بينمػا يػزداد القػوى 

الصػحيح إلػى  قوةخ طبعا باستثناء بعض الدوؿ التى فطنت إلى مخػاطر الوضػعخ وأبصػرت الطريػؽ
 التعافى أواًلخ ثـخ الخطو شيًئا فشيًئا إلى أماـ.

والممخص العاـخ أو العنواف الرئيسى لما صار إليو األمػر بالنسػبة لمكثػرة الغالبػة مػف الػدوؿ  
 الناميةخ ىو الوقوع فى ُجّب التبعية.

الحقيقية تكمف وجية نظر يؤكد فييا أف األزمة  )راؤوؿ بربيش(ولبلقتصادى األرجنتينى األصؿ    
فى نمط النمو والتنمية المػذاف سػادًّا معظػـ بمػداف العػالـ الثالػثخ فوفقػا لتحميمػوخ تعتبػر الرأسػمالية فػى 

مػف بمػداف  )تكنولوجيػا اإلنتػاج(بمداف المحيط رأسمالية مقمدة باألسػاسخ ففػى بمػداف المحػيط تػـ نقػؿ 
لسائدة فى بمداف المركز. كذلؾ تـ نقػؿ المركزخ وتـ األخذ بنفس أنماط االستيبلؾخ وأسموب الحياة ا

ف كػػاف مشػػروًعاخ وبػػذا  يػػديولوجيات بمػػداف المركػػز إلػػى بمػػداف المحػػيط بشػػكؿ مسػػتمرخ وا  مؤسسػػات وا 
فػػاف الرأسػػمالية اليامشػػية فػػى بمػػداف المحػػيط كانػػت رأسػػمالية تفتقػػد األصػػالة ألنيػػا رأسػػمالية مشػػوىة 

 ة والخضوع لييمنة رأسمالية بمداف المركز.المعالـخ إذ تشكمت معالميا مف خبلؿ عبلقات التبعي
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وحسػػب تشػػخيص بػػربيتشخ فػػاف المشػػكمة الرئيسػػية لمرأسػػمالية اليامشػػية ىػػى عػػدـ كفايػػة معػػدالت    
لعمميػة النمػو الرأسػمالى المتواصػؿ.  )الديناميكيػة الذاتيػة(التكويف الرأسمالى مما ينػتج عنػو ضػعؼ 

 :(3901:11)محمود عبد الفضيؿ، لؾ وقد عدد بربيتش ثبلثة ظواىر رئيسية مرتبطة بذ
اإلسراؼ فى االسػتيبلؾ الخػاص والػذى ينػتج عػف سػموؾ الفئػات المرتفعػة الػدخؿ المندمجػة  -ٔ

 فى مجتمع االستيبلؾ الغربى.
عممية االمتصاص المصطنع لمعمالة الفائضةخ وال سيما لتمؾ الشػرائح مػف قػوة العمػؿ التػى  -ٕ

مػػف التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ سياسػػات الدولػػة فػػى  تنتمػػى إلػػى الفئػػات المتوسػػطة التػػى نالػػت قسػػطا
 مجاؿ التوظيؼ.

)بمػػداف مػػف عممياتيػػا فػػى  )بمػػداف المركػػز(ارتفػػاع حجػػـ الػػدخوؿ والعوائػػد التػػى تستخمصػػيا  -ٖ
)مثػػػؿ معػػػدالت خ مػػػف خػػػبلؿ شػػػبكة العبلقػػػات االقتصػػػادية عمػػػى الصػػػعيد العػػػالمى المحػػػيط(

بػػاح وغيرىػػا التػػى تقػػـو بيػػا التبػػادؿ غيػػر المتكػػافل مػػف التجػػارة الخارجيػػة وتحػػويالت األر 
خ ممػػا يػػؤدى إلػػى تبديػػد جػػزء مػػف الفػػائض االقتصػػادى المتولػػد فػػى بمػػداف الشػػركات الدوليػػة(

 المحيط.
وال شؾ أف كؿ ىذا الذى أشرنا إليو بغيػر تفصػيؿ كػاف البػد أف يػؤدى إلػى تضػييؽ الخنػاؽ  

الستسػبلـ لقػوى اليمينػة. عمى الدوؿ الناميةخ فتعػيش أزمػة خانقػةخ تجػد نفسػيا بعػدىاخ أال مفػر مػف ا
 :(70: 3900)سامى منصور، وقد تجمت مظاىر األزمة مف خبلؿ األمثمة التالية 

  انتشػػار الحػػروب الطائفيػػةخ وىػػى ظػػاىرة كػػاف مػػف المفػػروض أف تثيػػر االىتمػػاـخ إف لػػـ يكػػف
عالميًّاخ فعمى األقؿ عمى صعيد العالـ الثالثخ ولكنيا ضمت طريقيا تحت وىـ أنيا مشػكمة 

يػرافخ والعػراؽخ وسػورياخ والسػمفادورخ  خاصة بدولة أو طائفة! ففػى لبنػافخ وتشػادخ والينػدخ وا 
وزيمبػػابوى..ظيرت سمسػػمة مػػف األحػػداث التػػى كػػاف ليػػا أثرىػػا فػػى الفػػت فػػى عضػػد العػػالـ 
الثالثخ وقد يسيؿ القوؿ بأنيا شيادة بالتخمؼخ فيى حػروب تمػزؽ بسػبلحيا روابػط جمعيػا 

اضػػيا ىػػاالت كانػػت تخػػدع أبصػػار كثيػػريف وتفضػػح باسػػتمرارىا الػػدـ والمصػػيرخ ودفنػػت بأنق
مػػا باإليػػدولوجيا والثوريػػةخ وتسػػقط  مواقػػؼ دوؿ كػػاف ليػػا صػػوت يتغنػػى إمػػا بػػالقيـ والػػديفخ وا 
بشػػاعتيا دعػػاوى حضػػارية كػػاف يتشػػدؽ بيػػا متخمفػػوف اجتماعيًّػػا وحضػػاريًّاخ بػػؿ وعقميػػا..ىى 

يادة مكتوبػة عمػى ضػوء النجػوـخ مأساة لعالـ دخؿ فى ظبلـ مخيؼخ وحمػؿ عمػى صػدره شػ
تقوؿ أف العالـ الثالث يعود إلى مرحمة الكيوؼخ أى ما قبؿ التػاريخخ حيػث السػيادة لمخػداع 

 والكذب والحيوانات المفترسة!
  عجػػػز الػػػدواءخ حيػػػث واجيػػػت دوؿ العػػػالـ الثالػػػث الفقيػػػرة عجػػػزا فػػػى تجػػػارة الػػػدواء مػػػع دوؿ

ت سػنويًّاخ وذلػؾ وفقًػا لتقريػر كػاف قػد أصػدره الشماؿ المتقدمةخ وصؿ إلى عديػد مػف المميػارا
مكتب اقتصاديات الصحة التابع لجمعية صناعة األدوية البريطانية. وشكت الػدوؿ الناميػة 
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مػػف الشػػركات الدوليػػة التػػى تقػػـو بتصػػدير األدويػػة إلييػػاخ حيػػث أنيػػا كانػػت تطالػػب بأسػػعار 
نب الشركات المنتجة لؤلدوية. مبالغ فى ارتفاعياخ نظًرا النعداـ المنافسة أو ضعفيا مف جا

كما أف حكومات العالـ الثالث لـ يكف يمكنيا القياـ بالكثير لمتأكد مف أف األدوية الرخيصة 
كاف يتـ اقتراحيا لمعبلج؛ حيػث أف أ مػب األدويػة التػى كػاف يػتـ بيعيػا لمعػالـ الثالػث كانػت 

منتجػة مػف قبػػؿ مػف أجػؿ الرعايػة الصػحية الخاصػةخ ومػف ثػـ فضػؿ األطبػاء وصػؼ أدويػة 
)األىػػػراـ االقتصػػػادى، شػػػركات دوليػػػة ذات اسػػػـ موثػػػوؽ فيػػػو خ وقػػػد تػػػـ تجربتيػػػا مػػػف قبػػػؿ 

3902:72.) 
  تفػػاقـ مشػػكمة الغػػذاءخ فعمػػى الػػر ـ مػػف زيػػادة إنتػػاج الغػػذاء فػػى الػػدوؿ الناميػػةخ إال أف زيػػادة

زيادة  الطمب عمى الغذاء فييا ارتفع بنسب تفوؽ عشرات المرات نسب زيادة اإلنتاجخ نتيجة
عدد السػكاف. وتمثػؿ الػواردات الغذائيػة عبًئػا متزايػًدا بالنسػبة لمػدوؿ الناميػة. ىػذا فػى الوقػت 
الػػػذى وجػػػدنا فيػػػو القػػػارة اإلفريقيػػػة تممػػػؾ مػػػف المسػػػاحات المتراميػػػة مػػػف األراضػػػى الصػػػالحة 
لمزراعة ما يؤىميػا ألف تكػوف مػف أىػـ مصػادر إنتػاج الغػذاء عمػى الصػعيد العػالمىخ إال أف 

يػػا  يػػر ذلػػؾخ بػػؿ إنيػػا لػػـ تكػػف لتسػػتطيع الوفػػاء بالحػػد األدنػػى مػػف المتطمبػػات اليوميػػة واقع
ألفرادىػػا وتػػوفير األمػػف الغػػذائى ليػػـ. وفػػى المقابػػؿ وجػػدنا أف المشػػكمة الرئيسػػية التػػى كانػػت 
تواجػػو دولػػة مثػػؿ الواليػػات المتحػػدة ىػػى تػػراكـ مخزونيػػا مػػف المحاصػػيؿ الزراعيػػة الغذائيػػةخ 

 فى طرحيا فى السوؽ حتى ال يختؿ ميزاف األسعار الخاص بيا. والتى لـ تكف تر ب
يوقػع بمػداف العػالـ الثالػث  )فػخ(ومف الوقائع شديدة الداللة عمػى مػا تمثمػو الػديوف الخارجيػة مػف     

، فػػى َشػػرؾ الػػدوؿ الكبػػرى الميمينػػةخ مػػا رواه  مػػف أنػػو وضػػع دراسػػتو عػػف ( 7: 3900)جػػورج قػػـر
بطمػػػب مػػػف إحػػػدى المنظمػػػات الميتمػػػة بالشػػػؤوف  ٜٛٚٔصػػػؿ عػػػاـ خ فػػػى األ)التبعيػػػة االقتصػػػادية(

ألنػػو كػػاف  ؛التنمويػػة خ والػػدائرة فػػى فمػػؾ أجيػػزة األمػػـ المتحػػدةخ وقػػد قبػػؿ ىػػذه الميمػػة عمػػى مضػػض
يعرؼ أف معايير األمـ المتحدة فى الكتابة حوؿ معضبلت العالـ الثالث مغػايرة ألسػموبوخ ويصػعب 

بعػد  خأقنعػو -وىـ مف العػالـ الثالػث –عمى المنظمة المذكورة أف ينسجـ معيا. لكف إلحاح القائميف 
ببػػذؿ الجيػػدخ خاصػػة وأف موضػػوع اسػػتدانة العػػالـ الثالػػث كػػاف منػػذ فتػػرة موضػػع  خالمناقشػػة الطويمػػة

 اىتمامو بصفة شخصية.
وفػػى الحقيقػػة لػػـ يخدعػػو حدسػػو األوؿخ فعنػػدما سػػمـ المخطوطػػة وقػػع فػػوًرا الخػػبلؼخ وطمبػػوا  

ية فى الدراسة حوؿ مقولتو بأف القروض الممنوحة إلى العػالـ الثالػث تسػاىـ فػى منو تعديبلت جوىر 
إرساء قواعد التبعيػة التكنولوجيػةخ وأنػو يجػب بالتػالى عمػى بمػداف العػالـ الثالػث أف تخفػؼ مػف طمػب 

(القػػروض الخارجيػػةخ لكػػى تتوجػػو بجديػػة نحػػو تجييػػز مواردىػػا الماليػػة الذاتيػػة. وقػػد ذىػػب  إلػػى  )قػػـر
لػػػؾخ إذ سػػػعى إلػػػى إيضػػػاح العبلقػػػة القائمػػػة بػػػيف تعقػػػيـ الجيػػػود االدخاريػػػة والتكنولوجيػػػة أبعػػػد مػػػف ذ

المحمية والمجوء إلى القروض والمساعدات األجنبيةخ فػاألمواؿ التػى تقػدميا الػدوؿ الغنيػة إلػى الػدوؿ 
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الناميػػة ىػػى أداة اسػػتغبلؿ إضػػافية مػػف بػػيف أدوات مختمفػػةخ وىػػى مسػػؤولة إلػػى حػػد كبيػػر عػػف شػػؿ 
 نيات المحمية الذاتية فى التنمية.اإلمكا

( ويعترؼ   أف ىذا الطرح لـ يكف بجديدخ وقد سبقو إليػو العديػد مػف االقتصػادييفخ  يػر )قـر
أف مػػا أتػػى بػػو مػػف جديػػد فػػى الطػػرح ىػػو البعػػد التػػاريخى مػػف جيػػةخ وتحميػػؿ دور ومسػػئولية النخػػب 

مة المستقاة مف التػاريخ االقتصػادى القيادية فى العالـ الثالث مف جية أخرىخ وذلؾ بالتفصيؿ واألمث
لمػػدوؿ  يػػر الصػػناعية منػػذ أوائػػؿ القػػرف التاسػػع عشػػرخ حػػيف دخمػػت ىػػذه الػػدوؿ جميًعػػا فػػى مسػػارات 
تحديثيػػة مختمفػػة. وتػػدؿ ىػػذه األمثمػػة التاريخيػػة بجػػبلء عمػػى أف القيػػادات فػػى العػػالـ الثالػػث تتحمػػؿ 

التكنولوجيةخ وأف البػدائؿ كانػت متػوافرة فػى مسئوليات جسيمة فى وقوع بمدانيا فى العبودية المالية و 
كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف لتجنػػػب الفػػػخخ وذلػػػؾ سػػػواء أقبػػػؿ الغػػػزو االسػػػتعمارى الغربػػػى المباشػػػر أو  يػػػر 

: المباشر فى القرف التاسػع عشػرخ أو بعػد نيػؿ االسػتقبلؿ السياسػى فػى القػرف العشػريف  )جػورج قػـر
0). 

كػػرار ظػػواىر االسػػتدانة الخارجيػػة لػػدوؿ وانطبلقًػػا مػػف العػػرض التػػاريخى الػػذى ركػػز حػػوؿ ت 
(العػػالـ الثالػػػث مػػػف قػػرف إلػػػى قػػػرفخ قػػاـ  بوضػػػع المعػػػالـ التوضػػيحية لدراسػػػة معادلػػػة التحػػػديث  )قػػػـر

مشيًرا ببعض التفصيؿ إلى العبلقة القائمػة بػيف الرؤيػة التنمويػة الخاطئػة خ المفقود فى العالـ الثالث 
لقياديػة. وخػبلؿ عػرض ىػذه اإلشػكاليةخ انتقػد دور وبيف مصالح الػدوؿ الصػناعية ومصػالح الفئػات ا

فػػػى الػػػدوؿ  "الحديثػػػة"البنػػػؾ الػػػدولى ونوعيػػػة عبلقػػػة ىػػػذه المؤسسػػػة بالقطاعػػػات الماليػػػة والمصػػػرفية 
الناميةخ كما حرص خبلؿ العرض عمى تبياف الروابط العضوية الكائنة بيف استدانة المػاؿ واسػتدانة 

التقػػدـ التقنػػى المسػػتقؿ والمركػػز ذاتيًّػػا عبػػر كػػؿ شػػرائح التكنولوجيػػا بشػػكؿ يسػػتحيؿ معػػو تػػوطيف روح 
المجتمػػعخ وخػػتـ الدراسػػة بػػدعوة صػػريحة إلػػى إعػػادة النظػػر فػػى طػػرؽ عمػػؿ البنػػؾ الػػدولىخ وكػػذلؾ 
المصارؼ المحمية فى العالـ الثالثخ بحيث تصبح األنظمة المالية المحمية أداة تقدـ فعمى بداًل مػف 

 ستقبلؿ.أف تكوف أداة لتعميؽ التبعية واال
ومػػػػا فتئػػػػت بعػػػػض المنظمػػػػات الدوليػػػػةخ وبػػػػاألخص منظمػػػػة التعػػػػاوف االقتصػػػػادى والتنميػػػػة  
OECD  تدعو إلى زيادة ما تحصؿ عميو الدوؿ المتخمفة مػف معونػاتخ بحيػث تقػدـ ىػذه المعونػاتخ

خ وبغيػػر شػػروط. سياسػػية أو "المجتمػػع الػػدولى بأسػػره"عمػػى حػػد تعبيػػر وثيقػػة لممنظمػػةخ عػػف طريػػؽ 
ى وثيقػػػػة لممنظمػػػػة دعػػػػوة لضػػػػرورة تحريػػػػر المعونػػػػات األجنبيػػػػة مػػػػف القيػػػػود السياسػػػػية عسػػػػكريةخ ففػػػػ

والعسكريةخ مما يوىـ باإلرشاد إلى طريػؽ مػأموف فػى حمايػة السػيادة الوطنيػةخ ولكنيػا لػـ تػتكمـ عػف 
القيود االقتصاديةخ األمر الذى قد يفسػر بػأف واضػعى الوثيقػة ال يػروف فػى القيػود االقتصػادية نفػس 

ونفػػػػس التيديػػػػد لحريػػػػة الدولػػػػة المتمقيػػػػة لممعونػػػػةخ الػػػػذى يرونػػػػو فػػػػى الشػػػػروط العسػػػػكرية أو الخطػػػػر. 
السياسية. وىذا اإل فاؿ لمشروط االقتصادية مف الصعب تبريره بالنظر إلى الجزء األكبر مما تمقتػو 
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زء دوؿ العالـ الثالث مف معونات كاف مقيدا بشرط إنفاقو عمى سمع الدوؿ المانحة لممعونةخ وأف الج
 .(30: 3901)جالؿ أميف، المقيد بيذا الشرط كاف يميؿ إلى الزيادة بصورة مطردة 

لكف ما يجب التأكيد عميو حقًّا أف اإلفراط فى االعتماد عمى المعونات األجنبيػةخ مػف شػأنو  
أف يفػرض عمػى الػدوؿ المتمقيػة لممعونػة نمًطػا معيًنػا مػف أنمػاط النمػو لػيس ىػو أنسػب األنمػاط ليػاخ 

الػػدوؿ الصػػناعية لػـ تبػػذؿ جيػػًدا يػذكر فػػى جعػػؿ السػمع التػػى تحصػػؿ عمييػا الػػدوؿ المتخمفػػة  ذلػؾ أف
عف طريؽ المعونات أكثر مبلءمة لظروؼ ىذه الدوؿ االقتصاديةخ ومف ثػـ فػاف ىػذه السػمع تميػزت 

وقمػػة مػػا تحتاجػػو مػػف أجػػؿ أيػػد عاممػػة. كمػػا تميػػزت  خفػػى أ مػػب األحيػػاف بكثافػػة عنصػػر رأس المػػاؿ
ج المرتبطػػػة بيػػػا باعتمادىػػػا الكبيػػػر عمػػػى االسػػػتيرادخ وبقمػػػة مبلءمتيػػػا السػػػتخداـ المػػػوارد فنػػػوف اإلنتػػػا

األوليػػة والوسػػيطة المتػػوافرة محميًّػػا. فػػاإلفراط فػػى االعتمػػاد عمػػى المعونػػات األجنبيػػة ال يسػػاعد عمػػى 
ؽ مػخنشوء أو تطوير فنوف إنتاج محميةخ وال يخمؽ فرًصا كبيرة لتشغيؿ العمؿ المتعطؿخ وال يسمح ب

 طمب واسع عمى السمع الوطنية.
ذا كانت ىذه المنظمة قد دعت إلى توسيع دائرة الدوؿ المانحة وتنوعيا بحيث ال يقتصر   وا 

األمر عمى المعونات الثنائيةخ مما يػوحى بػأف ىػذا مػف شػأنو أف يتػيح لمػدوؿ المتمقيػة لممعونػة حريػة 
يث أنو يحررىا مف قيد إنفاؽ ما تحصؿ أكبر فى اختيار نوع السمع األكثر مبلءمة لظروفياخ مف ح

عميػػو مػػف معونػػة عمػػى سػػمع الدولػػة المقدمػػة ليػػاخ إال أف ىػػذا القػػدر األكبػػر مػػف الحريػػة الػػذى تتيحػػو 
المعونػػات متعػػددة األطػػراؼ ىػػو فػػى الحقيقػػة كسػػب شػػكمى أكثػػر منػػو كسػػب فعمػػىخ فقػػد يكػػوف لمدولػػة 

ؿ عميػػو فػػى شػػراء معػػدات أمريكيػػةخ أو المتمقيػػة لممعونػػة متعػػددة األطػػراؼ الحػػؽ فػػى إنفػػاؽ مػػا تحصػػ
معػػػدات ألمانيػػػة مػػػثبًلخ ولكػػػف لنػػػا أف نتسػػػاءؿ عمػػػا إذا كػػػاف ىػػػذا يشػػػكؿ أى تحريػػػر حقيقػػػى لمدولػػػة 
المتخمفة فى عالـ تػزداد فيػو يوًمػا بعػد يػوـ سػيطرة الشػركات الدوليػة متعػددة الجنسػيات؛ بحيػث يكػاد 

عف طريؽ فروعيػا فػى الواليػات المتحػدة يستوى لدى ىذه الشركات أف تواجو الطمب عمى منتجاتيا 
أو الشػركات التابعػة ليػا فػى ألمانيػاخ كمػا يسػتوى لػدى الدولػة المتخمفػة أف تحصػؿ عمػى فنػوف إنتػػاج 
ألمانيػػة  يػػر مبلئمػػةخ أو عمػػى فنػػوف إنتػػاج أمريكيػػة  يػػر مبلئمػػة أيًضػػا. كمػػا أنػػو لػػيس ىنػػاؾ فػػارؽ 

تفضػػيؿ السػػمع المسػػتوردة عػػف طريػػؽ تػػدريبيـ  كبيػػر بػػيف أف يػػتـ تغييػػر أذواؽ المسػػتيمكيف فػػى اتجػػاه
 .(30: 3901)جالؿ أميف، عمى استيبلؾ المنتجات البريطانية أو اليابانية 

وفى  ىذا السياؽ ربما يكوف مف الميـ أف نشير إلى أف أ مب القروض التى كانػت مصػر  
اتخ كانػػػت تحصػػؿ عمييػػا مػػف الػػدوؿ االشػػتراكية فػػى سػػتينيات القػػرف الماضػػىخ حتػػى أوؿ السػػبعيني

سػنةخ ويػتـ السػداد عمػى أقسػاط سػنوية متسػاويةخ  ٗٔخ وٚقروًضا طويمة األجؿخ تتػراوح مػدتيا بػيف 
% عمػػػػى القيمػػػػة  يػػػػر المدفوعػػػػة مػػػػف ثمػػػػف البضػػػػائع ٘,ٕوالفائػػػػدة السػػػػنوية كانػػػػت بسػػػػيطة مقػػػػدارىا 

عامػػا خ  ٕٔ% مػػف ىػػذه القػػروض يمتػػد إلػػى ٖٛوالمعػػدات. وفػػى القػػروض "السػػوفيتية " كػػاف أجػػؿ 
)وفػؽ اتفاقيػة % يسدد خػبلؿ ثمػانى سػنوات ٗ% منيا يسدد خبلؿ خمس سنواتخ وكاف ٖٔاف وك
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. ىذا وتضمنت القروض االشتراكية والسوفيتية فترة سػماحخ فالسػداد كػاف يبػدأ عػادة (3953مارس 
شػػيرا مػػف انتيػػاء توريػػد المعػػداتخ وسػػداد قػػرض المرحمػػة األولػػى مػػف السػػد العػػالى بػػدأ بعػػد  ٕٔبعػػد 

عػػواـ مػػف التوقيػػع عمػػى االتفاقيػػةخ وفػػى قػػرض المرحمػػة الثانيػػة لمسػػد العػػالىخ وقػػرض مضػػى خمسػػة أ
: 3903)عػادؿ حسػيف، أعػواـ  ٓٔإنشاء مصانع الدرفمة بمجمع الحديػد والصػمب بحمػواف بػدأ بعػد 

 (.15، 3ج
لكف األىـ مف ذلؾ أف جميع اتفاقيات التعاوف االقتصادىخ نصت عمػى أف الرصػيد الػدائف  

اكية لدى البنؾ المركػزى المصػرىخ والخػاص بسػداد األقسػاط والفوائػد كػاف يسػتخدـ فػى لمدولة االشتر 
 شراء سمع مف مصر وفًقا التفاؽ التبادؿ التجارى المبـر بيف البمديف..

ويعنى ىذا األسموب فى السدادخ أف القروض السوفيتية نوعػت ىيكػؿ الصػادرات المصػريةخ  
واتفػؽ أحياًنػا عمػى السػداد بػبعض مػف  فوعات خدمػة الػديفخإذ قبمت صادرات  ير تقميدية أداًءا لمػد

وافػػؽ  (3909)ينػػاير إنتػػاج المصػػانع الجديػػدةخ ففػػى مجػػاؿ صػػناعة السػػفف فػػى ترسػػانة االسػػكندرية 
االتحػػاد السػػوفيتى عمػػى اسػػتيراد بعػػض السػػفف المصػػرية المنتجػػة. كػػذلؾ قػػدمت الييئػػات السػػوفيتية 

ارات بالكبس فى مصنع المطروقات بحموافخ وقد أتاح طمبيات لتشكيؿ قطع خاصة بالجرارات والسي
ىػػذا المصػػنع التغمػػب عمػػى صػػعوبات التسػػويؽخ وزاد بحػػوالى ثػػبلث مػػرات تقريًبػػا حجػػـ إنتػػاج القطػػع 
الجاىزة. أيًضا أعرب االتحاد السوفيتى عف استعداده لشراء بعض منتجات المصانع األخرىخ مثػؿ 

خ ورقػػػػائؽ األلومنيػػػػـو والخيػػػػوط القطنيػػػػة والبصػػػػؿ صػػػػفائح الصػػػػمب المشػػػػكمة عمػػػػى البػػػػاردخ وكػػػػاببلت
 المجفؼ.
ذا كانػػت اسػػتراتيجية التنميػػة االقتصػػادية الوطنيػػة تسػػتيدؼ تحقيػػؽ االنطػػبلؽ مػػف أسػػاس   وا 

ذا كػػػاف مطموبػػػا تحقيػػػؽ تنميػػػة متكاممػػػة تطػػػور السػػػوؽ المحمػػػى  )اتسػػػاًعا االسػػػتقبلؿ االقتصػػػادىخ وا 
واجيػة العػالـ الخػارجىخ فانػو بقػدر اقتػراب القػروض خ وتعظّػـ قػدرة االقتصػاد الػوطنى عمػى موعمًقا(

الميسػػرة مػػف ىػػذه األىػػداؼخ يػػزداد كيػػؼ وكػػـ المعونػػة. وكػػذلؾ بقػػدر تيسػػيرات السػػدادخ وبقػػدر ابتعػػاد 
الشروط عف مواصفات القروض التجاريةخ يزداد كػـ المعونػة المتضػمف فػى القػروض الميسػرة. بيػذا 

كية تثبػػت أف مكاسػػبنا االقتصػػادية مػػف خػػبلؿ القػػروض ترانجػػد أف التجربػػة مػػع الػػدوؿ االشػػالمعيػػار 
كانت واضحةخ ومف ثـ فمـ تكف سبب كارثة الديوف التى تغرؽ فييا الببلد اآلفخ وىػذه التجربػة تنبػو 

 (:70)عادؿ حسيف: عمى أمريف 
أف كافػػة عقػػود المشػػروعات تضػػمنت بػػرامج لمتػػدريب المكثػػؼ. وبفضػػؿ ىػػذه البػػرامج  األوؿ: 

التػػى تمثمػػت فػػى كادرىػػا الصػػناعىخ وألف المصػػانع كانػػت ممًكػػا لمقطػػاع العػػاـ تراكمػػت ثػػروة مصػػر 
المصرىخ لػـ يكػف التػدريب ييػدؼ إلػى مجػرد تكػويف أجيػاؿ مػف العمالػة الفنيػةخ ولكػف أيضػا لتكػويف 

 رصيد مف المصمميف ومف رجاؿ اإلدارة العميا فى مجاؿ اإلنشاء والتشغيؿ.
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روًطا  ير مالية عمى النحو الذى يرد فى اتفاقيات أف كافة االتفاقات لـ تتضمف ش الثانى: 
 وكالة التنمية الدوليةخ أو البنؾ الدولى.

 

 انعكاسات سمبية عمى التنمية:
وأيًّا كاف األمرخ ال يجوزخ بأى حاؿ مف األحواؿخ النظر إلى اآلثار السمبية والخطيرة  

د الناميةخ عمى أنيا بمثابة آثار لسياسات التثبيت والتكييؼ الييكمى عمى التنمية البشرية بالببل
جانبيةخ ستختفى مع مرور الزمفخ أو أنيا ثمف يتعيف دفعو أمبًل فى تعويضو وأكثر مستقببًلخ أو 
أنيا آالـ يجب أف يتحمميا المريضخ حتى يبرأ مف مرضوخ بؿ يجب النظر إلى تمؾ اآلثار عمى 

رىف ثروات ومصالح البمد لحساب أنيا جد خطيرةخ بؿ ومدمرةخ ألنيا تمس سيادة الدولةخ وت
الدائنيفخ وتضر بالعدالة االجتماعيةخ وتضرب فى الصميـ العنصر األساسى لمتنميةخ وىو 

 اإلنساف.
إف ىذه المبررات التى ال يمؿ أنصار التثبيت والتكيؼ الييكمى مف ترديدىا ليست إال  

دعاءات كاذبة تتناقض مع نتائج التطبيؽ العممى خ وىى تذكرنا بالطبيب الفاشؿ أوىاًما ساذجة وا 
الداىية الذى سألو أىؿ المريض بميفة عقب انتياء العممية الجراحية التى أجراىا لقريبيـخ فقاؿ ليـ 

الحكاية المعروفة  (390: 3990)رمزى زكى، "العممية نجحتخ لكف المريض قد مات"خ ويكمؿ 
ر ـ ما يعانيو مف  –جريت لو بالقوؿ بأف المريض قد مات مف كثرة عمميات نقؿ الدـ التى أ

 لتقوية صحة رئتيو"!! -أنيميا
وكاف مف الطبيعى أف تؤدى السياسات التى قامت فى العقود القميمة الماضية بالبمداف  

 (:10: 3901)سعيد إسماعيؿ، النامية إلى متاعب خطيرة وشروخ فادحة 
 اخ وعندما ننأى تمامً  بعد عقود مف التنمية وجدنا المنجزاتخ فى كثير مف البمداف ىزيمة

بأنفسنا عف األرقاـ المحيرة لمعدالت النموخ سنجد أنو بالنسبة لحوالى ثمثى البشرية كانت 
 الزيادة فى دخؿ الفرد أقؿ مف دوالر واحدخ طيمة عدة عقود.

  وحتى ىذه الزيادة عمى تفاىتيا الشديدةخ لـ توزع بطريقة مستويةخ مع كوف القطاع األشد
يعتصر دوف أمؿ فى صراعو مف أجؿ البقاء. ويحصؿ  –% منيـٓٗ- فقًرا مف السكاف

 فى بعض األحياف عمى أقؿ مما كاف سيحصؿ عميو منذ عدة عقود.

  فى كثير مف الببلد الناميةخ مع ارتفاع األصوات  بػ)إرىاؽ تنمية(وجد ما يمكف تسميتو
د المتطورةخ إلى فى الببل )إرىاؽ معونة(المطالبة بثورة اجتماعية واقتصاديةخ كما وجد 

 جانب أصوات كثيرة طالبت بانتياء المشاركة التى لـ يكف فييا قط كثير مف المشاركة.

 .تحولت بعض الحاالت الناجحة لمتنمية إلى كوارث تنميةخ مثمما حدث لباكستاف ونيجيريا 
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  ومف أجؿ استكماؿ الصورةخ فاف كثيريف مف أنصار معدؿ لمنمو قدره صفر ظيروا فى
ت نفسيا التى كاف النمو ينظر إليو فييا دائًما عمى أنو معبود مقدس. وقد بشروا المجتمعا

فى البمداف النامية بفضائؿ االلتزاـ الشديد بأىداؼ التنميةخ مؤكديف مدى خطورة رد الفعؿ 
 .(3955:07)محجوب الحؽ، ضد النمو مف أجؿ صالح النمو 

ية قد انحرفت فى اتجاىيف عمى عمى أف عممية التنم (79-70)محجوب الحؽ: وقد أكد  
 األقؿ:

نما السعى  أوليما:  أننا تصورنا ميمتنا ال عمى أنيا القضاء عمى أسوأ أشكاؿ الفقرخ وا 
وراء مستويات عالية معينة لدخؿ الفردخ وقد أقنعنا أنفسنا بأف النجاح فى ىذا السعى يعد شرًطا 

التفاعؿ بيف الجانبيف قدًرا كبيًرا مف  ضروريًّا لمقضاء عمى الفقرخ ولكننا فى الحقيقة لـ نعط
اىتمامنا وتفكيرنا. وقد تمكف اقتصاديو التنمية مف إقناع الدوؿ النامية بأف الحياة تبدأ عند ألؼ 
دوالرخ ومف ثـ فاننا لـ نقدـ ليـ أية خدمة. لقد كانت ىذه الببلد تطارد مستويات لدخؿ الفرد تبدو 

مما ينبغى بالمعدالت العالية لنمو الناتج القومى اإلجمالى  كاألشباحخ وكانت تبدأ اىتماًما أكثر
وتشغؿ نفسيا باستمرارخ بمقدار ما تـ إنتاجوخ وبالسرعة التى تـ بيا ىذا اإلنتاجخ وتعنى أقؿ كثيًرا 

 بنوع ما أنتج وبالكيفية التى وزع بيا.
يع الدخؿ يمكف أننا سمكنا طريًقا خاطًئا آخر يتمثؿ فى افتراض أف سياسات توز  ثانييما: 

فصميا عف سياسات النموخ كما يمكف إضافتيا فيما بعد لتحقيؽ أى توزيع لمدخؿ تر ب فيو. وبعد 
ذلؾ أصبحنا أكثر إدراًكا لحقيقة أف نمط وتنظيـ اإلنتاج نفسو يممياف نمًطا لبلستيبلؾ والتوزيع 

 يكوف مف العسير لمغاية مف الناحية السياسية تغييره.
ب لدى االقتصادييف حينما يتكمموف عف العبلقة بيف زيادة اإلنتاج وتوزيع إف المثاؿ المحب 

الدخؿ ىو مثاؿ الكعكة حيث يدعوننا إلى التركيز عمى زيادة حجميا تاركيف أمر توزيعيا لوقت 
الحؽخ ويفترضوف افتراًضا خاطًئا أننا حيف نجحنا فى زيادة حجـ الكعكةخ فقد ضمنا أف يزداد 

والمبلحظة التى نريد أف نؤكدىا ىنا أف قرار التوزيع ىو جزء ال يتجزأ مف حجـ جميع األنصبة. 
قرار اإلنتاجخ وأف توزيع الكعكة مرتبط ارتباًطا ال ينفصـ بنوع الكعكة التى قمنا ابتداء بطيييا 

 (.3901:13جالؿ أميف، )
ذا القرار ولنأخذ مثااًل بسيًطا عمى ذلؾخ وليكف قرار إنشاء طريؽ جديد فى العاصمة. إف ى 

ف ىذا القرار يستبعد مف استخداـ ى نفس الوقت قرارا بالتوزيعخ إذ إالمتعمؽ باإلنتاج يتضمف ف
الطريؽ كافة سكاف الريؼ الذيف لـ تكف أقداميـ تطأ أرض العاصمةخ إال فى القميؿ النادرخ منذ 

سكاف أو عدة عقود. نفس المبلحظة تنطبؽ عمى أى قرار يتعمؽ بتقديـ خدمات كالطب أو اإل
الخدمات الترفييية التى تشترط بطبيعتيا أف يقيـ المستيمكوف عمى قرب مف مكاف تقديمياخ فاذا 
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اتخذت قرارات باقامة ىذه الخدمات فى العاصمةخ فقد استبعدت أيًضا مف استيبلكيا الجزء األكبر 
 مف السكاف.

أخرى مكممة لياخ  أضؼ إلى ذلؾ نوًعا آخر مف السمع التى تتطمب الستيبلكيا توفر سمع 
أو مستوى معيًنا مف التعميـخ أو سيادة نوع معيف مف القيـ لدى المستيمكيفخ فالسمع الكيربائية مثبًل 
ىى منتجات عديمة القيمة لذلؾ الجزء مف السكاف الذيف لـ يصؿ إلى مساكنيـ بعد التيار 

التساوى بيف المتعمميف الكيربائىخ كما أف األفبلـ األمريكيةخ ال يمكف أف يوزع استيبلكيا ب
 واألمييف.
كذلؾ فاف قياـ دولة متخمفة بتدريب أخصائى فى األمراض النفسية الناشئة عف سكنى  

المدف أو اقتصادى متخصص فى التاريخ االقتصادى لمواليات المتحدة أو ميندس متخصص فى 
تتضمف فى نفس  أجيزة تكييؼ اليواءخ ىذه كميا ليست مجرد قرارات تتعمؽ باإلنتاج وحدهخ بؿ

 الوقت تحيًزا فى التوزيع ضد  البية السكاف الذيف ال حاجة بيـ إلى ىذه الخدمات.
 

  مصر تقع بيف المطرقة والسنداف:
نستأذف القارئ فى أف نضيؽ الدائرة لتقتصر عمى مصرخ اعتماًدا عمى أف األساليب التى  

ف اختمفت الظروؼ واألسم اءخ مع وعينا بأف قضية الكتاب تتصؿ اتبعتيا القوى المييمنة واحدةخ وا 
خ ال بمعنى )عابرة لمثقافات(بقضية عامةخ ليا مف الذيوع والشيوع بيف أرجاء العالـخ ما يجعميا 

كما يقوؿ أىؿ الرياضيات.خ ومف ثـخ فاذا كاف  المشترؾ(، )العامؿالتجريد والعموخ ولكف بمعنى 
خاصة فى مجاؿ التعميـخ فاف لنا أف نتخذ مصر النيج النقدى موجًيا لقوى الييمنة واالستغبلؿخ و 

مثااًل شارًحاخ ونموذًجا تطبيقًياخ توافرت لنا معايشتو وشيوده واالكتواء بنارهخ وميموميف باستشراؼ 
مستقبموخ بحيث نبلحظ ترابًطا بيف التطور االمبريالى لمتحكـ فى مصرخ وبيف المسار الذى اتخذه 

 التعميـ..
سماعيؿ فى مسايرة ما انبير بو مف الحياة األوروبيةخ ومع حفر فمع طموحات الخديوى إ 

 قناة السويسخ بدأت األحابيؿ والخيوط التى ُتمؼ حوؿ العنؽ المصرية وأيدييا وأرجميا.
لقد تحقؽ تشعب نشاط الدولة والتوسع فى مداهخ بأبعاد ىائمةخ مع التسميـ بوجود رأس  

ة التجأت إلى ىذا الرأسماؿ فى شكمو المالى أو الماؿ األجنبىخ بؿ يزيد عمى ذلؾ أف الدول
المصرفى. وفى  ياب االنضباط المالى مثمت مصر لرأس الماؿ المالى مرتًعا خصًبا لئلقراضخ 

)بالنسبة لسعر الفائدة حيث كاف مف الممكف ألى فرد تقريًبا أف يقرض الدولة بشروط خيالية 
%(،)فى  32-30فى االسكندرية  ائدةوالعمولة وغيرىا مف شروط اإلقراض( )كاف سعر الف

 (.301: 3950% فى فرنسا()محمد دويدار،0الوقت الذى كاف ال يزيد فيو عمى 
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وتغدو مصر أرًضا مغرية ليرولة البنوؾ األوربية إلنشاء فروع ليا بياخ و يبدأ النظاـ  
ف ُولد أجنبًيا..  المصرفى مصرخ وا 

ا بما ىو متوافر مف تمويؿ داخمىخ بؿ وتنشط الدولة فى مشروعاتيا التى لـ تكف تزني 
برزت الشراىة إلى االقتراضخ دوف وعى بفداحة الفوائد وشروط اإلقراضخ فضبًل عف افتقاد ىذه 

 المشروعات لمطابع اإلنتاجى الصريح المباشر.
وفى مرحمةخ كاف عمى الدولة أف تتخمى عف األرض التى كانت تممكياخ وكانت كثيرةخ  

اف قائًماخ لرأس الماؿ األجنبى كسبيؿ لمسدادخ بعد أف كانت قد اقترضت بحكـ النظاـ الذى ك
 بضماف األرض..

ومف خبلؿ ما تـ ألراضى ما كاف يسمى بأراضى الدائرة السنيةخ والدوميفخ نرى كيؼ  
سممت الدولة المصرية الفبلح المصرى لرأس الماؿ األجنبىخ فبالقدر الذى تتخمى فيو الدولة عف 

أف ركزتيا فى ستينيات القرف التاسع عشر وسبعينياتوخ وحرمت الفبلح مف حؽ أراضيياخ بعد 
اخ أو عامبًل أجيًراخ بيذا القدر سممت الدولة الفبلح لرأس ا أو مستأجرً االنتفاعخ وأصبح إما مسخرً 

الماؿ األجنبىخ وبالقدر الذى أصبح معو المرابى األجنبى طميؽ اليد فى التعامؿ مع صغار 
الفبلحيف بصفة عامةخ بيذا القدر ُسّمـ الفبلح مصيًرا إلى رأس الماؿ األجنبى المبلؾخ ومع 

 (.353)دويدار: 
وبعد مراحؿ وفتراتخ ُتوجت العممية فى مجموعيا بادماج االقتصاد المصرى فى االقتصاد  

العالمىخ ويتخصص فى إنتاج القطفخ العبا بذلؾ دوًرا فى شكؿ مف أشكاؿ تقسيـ العمؿ 
لدولى كاقتصاد تابعخ تتـ تعبئة جؿ الفائض الذى ينتج فيو إلى الخارجخ بصفة مباشرةخ الرأسمالى ا

عف طريؽ تصدير األرباح والفائدة وخبلفوخ وبصفة  ير مباشرةخ عف طريؽ شروط التبادؿ وآلية 
التبعية النقديةخ و ير ذلؾخ ويسيـ الفائض الذى ينتجو االقتصاد المصرى فى تطوير االقتصاديات 

 وبيةخ مصبًحاخ مع كؿ ذلؾ اقتصاًدا متخمًفا.األور 
وتبرز مظاىر ىذا التخمؼخ مف حيث صغر حجـ الدخؿ القومىخ وميؿ ىذا األخير نحو  

االنخفاض فى الفترة السابقة عمى خمسينيات القرف العشريفخ والتى ترجع بدايتيا إلى ما قبؿ 
مف قبيؿ مظاىر التخمؼخ إذ التخمؼخ كما الحرب العالمية الثانية مباشرًةخ مع مبلحظة أننا نعتبرىا 

رأيناخ ىو عممية تاريخية لمتغيير الييكمىخ بمقتضاىا يتحوؿ الييكؿ االقتصادى إلى ىيكؿ ينتج 
 (.250)دويدار: استجابة الحتياجات رأس الماؿ فى الخارجخ أى  يصبح ىيكبًل تابًعا 

النسبة إلمكانيات إذف ىنا ىو صغر حجـ الدخؿ القومى ب والمظير األوؿ لمتخمؼ 
الجماعة االحتماليةخ سواء فيما يتعمؽ بالقوة العاممةخ أو بالموارد الطبيعية  ير المستغمة. يضاؼ 
إلى ذلؾ أف معدؿ النمو السنوى لمدخؿ القومى كاف منخفًضاخ نتيجة لصغر حجـ االستثماراتخ أى 

إلى النشاطات المدرة ألقصى  النخفاض معدؿ التراكـ مف جيةخ وألف االستثمارات لـ تكف تتجو إال
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بصرؼ النظر عما إذا كاف أثرىا عمى نمو االقتصاد القومى فى  -فى أسرع وقت –ربح نقدى
 خمجموعو محدوًدا أو ير محدودخ بعبارة أخرىخ كانت االستثمارات توجو وفًقا لمعيار الربح الفردى

 مجموعو.وليس وفًقا لمعايير تأخذ فى اعتبارىا تطور االقتصاد القومى فى 
ىو انخفاض متوسط الدخؿ الفردىخ والذى نحصؿ عميو بقسمة  المظير الثانى لمتخمؼ 

دوالًرا أمريكًيا فى  ٜٖٔالدخؿ القومى عمى عدد السكافخ فبينما كاف متوسط دخؿ الفرد فى مصر 
 دوالًرا سنوًيا. لكف ٓٗٗٔخ كاف متوسط دخؿ الفرد فى الواليات المتحدة األمريكية ىو ٜٜٗٔعاـ 

األمر يزداد سوًءا لو أخذنا بعيف االعتبار توزيع الدخؿ بيف الطبقات والشرائح االجتماعيةخ حيث 
أف االكتفاء بمتوسط الدخؿ يمكف أف يكوف خادًعا إلى حد ما!! وىنا نجد أف أوضاع ما قبؿ 

خ كانت تشير إلى انعداـ العدالة فى توزيع الدخؿ القومى. وُيضاؼ إلى ذلؾ أف متوسط ٕٜ٘ٔ
خؿ الفرد نفسو كاف يسير فى اتجاه االنخفاضخ حيث تزايد السكاف أعمى مف معدؿ زيادة الدخؿ د

 (.253)دويدار: القومى 
ويمخػػػص تقريػػػر القسػػػـ التجػػػارى بالسػػػفارة األمريكيػػػة األوضػػػاع االقتصػػػادية فػػػى مصػػػر عػػػاـ  
الر عػاـ دو  ٓٔٙخ فيشير إلى أف نصيب الفرد مف الناتج القػومى اإلجمػالى قػد انخفػض مػف ٜٜٛٔ
بميػػػوف دوالر فػػػى نيايػػػة عػػػاـ  ٓ٘. وارتفعػػػت الػػػديوف األجنبيػػػة إلػػػى ٜٜٛٔعػػػاـ  ٓ٘ٗإلػػػى  ٜ٘ٛٔ
% فػى عػاـ ٓٓٔ% مف النػاتج القػومى اإلجمػالى بالمقارنػة بٕٗٔخ أى ما يوازى أكثر مف ٜٜٛٔ
. وقػػػد تخمفػػػت مصػػػر عػػػف إعػػادة دفػػػع ديونيػػػا الضػػػخمة منػػػذ يوليػػػو ٜ٘ٛٔ% عػػاـ ٜ,ٔٙخ وٜٚٛٔ
بميػػػوف دوالر. كػػػذلؾ زاد العجػػػز  ٘ ٜٜٓٔلؾ بمغػػػت المتػػػأخرات مػػػع بدايػػػة عػػػاـ خ ونتيجػػػة لػػػذٜٛٛٔ

%..إلػػى  يػػر ىػػذا وذاؾ مػػف مؤشػػرات ٚ,ٗٔبنسػػبة  ٜٜٛٔ/ٛٛخ ٛٛ/ٚٛالتجػػارى مػػا بػػيف عػػامى 
 (.311)زينب عبد العظيـ: مؤسفة 
خ والح لمواليػػات ٜٜٓٔثػػـ إذا بحػػرب الخمػػيج الثانيػػةخ عنػػدما  ػػزت القػػوات العراقيػػة الكويػػت  

تحػػػدة أف مواجيتيػػػا ليػػػذا الغػػػزو لػػػف يسػػػير فػػػى طريقػػػو المنشػػػود إال بمػػػؤازرة أبػػػرز دوؿ المنطقػػػة الم
العربيةخ وفى مقدمتيا السػعودية ومصػرخ بػؿ لقػد عمقػت السػعودية مشػاركتياخ عمػى مشػاركة مصػرخ 

 حيث كاف الحرج العاـ مف تواجد الجيش األمريكى عمى أرض الحرميفخ وأف تعمؿ تحت إمرتو.
ثمو ىذا الحادث مف نقطة سوداء فى التاريخ العربىخ بؿ بداية محزنة لما سػارت ور ـ ما م 

مثّػػؿ طػػوؽ نجػػاة بالنسػػبة  -مػػع األسػػؼ –إليػػو األمػػور فػػى السػػنوات التاليػػةخ كنتيجػػة حتميػػةخ إال أنػػو 
 لمقيادة المصرية فى ذلؾ الوقت...

اب فبعػػػػػػػػد تعقػػػػػػػػد الموقػػػػػػػػؼ االقتصػػػػػػػػادى بصػػػػػػػػورة مخيفػػػػػػػػة..الحت الوعود..وفتحػػػػػػػػت أبػػػػػػػػو   
التيسػير..وظيرت االسػػتعدادات لممسػػاعدات الضػػخمةخ مػػف كافػػة األطػػراؼ ذات العبلقػػةخ سػػواء دوؿ 
خميجيةخ أو صندوؽ النقد الدولى لتحصؿ مصر منو عمى شيادة ضماف أماـ نادى بػاريس لجدولػة 
الػػديوف التػػى تراكمػػتخ أو مسػػاعدات أمريكيػػة كبيػػرةخ كانػػت قػػد توقفػػتخ بعػػد اسػػتمرارية منػػذ أف بػػدأت 
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مًنا لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد!! كؿ ىذا يؤكد الحقيقة الساطعة بضرورة دفع الػثمف السياسػى حتػى ث
 تساعد القوى الممسكة بخيوط االقتصاد العالمى فى استمرار الضحية عمى قيد الحياة!!

وبػػدأت الدولػػة مػػا سػػمى وقتيػػا ببرنػػامج اإلصػػبلح االقتصػػادىخ ولػػو أشػػرنا إلػػى جانػػب مػػف  
ج التػػى ترتبػػػت عمػػى ىػػذا البرنػػػامجخ فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ عمػػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فسػػػنجد أف جوانػػب النتػػائ

خ ٜٜٛٔ% عػاـ ٜٚالبيانات المتاحة أشػارت إلػى  ارتفػاع نسػبة المقيػديف فػى التعمػيـ االبتػدائى مػف 
% عػػاـ ٔٛخ فػػى حػػيف أنيػػا قػػد انخفضػػت بالنسػػبة لممقيػػديف بالثػػانوى مػػف ٕٜٜٔ% عػػاـ ٔٓٔإلػػى 

. وعمى الػر ـ مػف ىػذا االنخفػاض المحػدودخ إال أف ىػذا المؤشػر قػد ٕٜٜٔ% عاـ ٓٛإلى  ٜٜٛٔ
يفيد فى الداللة عمى وجود نوع مف ظػاىرة التسػرب مػف التعمػيـ نتيجػة االنخفػاض فػى دخػوؿ الكثيػر 
مػػف الشػػػرائح والنػػػاتج عػػػف تنفيػػػذ برنػػػامج مػػا سػػػمى باإلصػػػبلح االقتصػػػادىخ فتجميػػػد حجػػػـ التوظيػػػؼ 

لمرتبػات إلػى أقػؿ مػف الزيػادة فػى معػدؿ التضػخـخ وتشػجيع المػوظفيف الحكومىخ وتقميؿ الزيادة فى ا
عمػػػى تػػػرؾ الخدمػػػة مبكػػػًراخ جميعيػػػا أدت إلػػػى تخفػػػيض الػػػدخوؿ اإلسػػػميةخ كمػػػا أف السياسػػػة الماليػػػة 
والنقديػػة االنكماشػػيةخ وتخفػػيض االسػػتثمارات أدت إلػػى تخفػػيض فػػرص العمػػؿخ وتبًعػػا لػػذلؾ تخفػػيض 

 الدخوؿ اإلسمية.
وؿ انخفاًضػػا حقيقًيػػا مػػف خػػبلؿ زيػػادة أسػػعار معظػػـ السػػمع والخػػدمات. كػػذلؾ شػػيدت الػػدخ 

ويعد الفقراء أكثر الفئات تضرًرا مف ىذا االرتفاع فى نفقات المعيشةخ حيث كانوا يعانوف أصبًل مف 
انخفاض دخوليـخ ويشكؿ الدعـ نسبة كبيرة مف ميزانيتيـخ ومف شأف ىذا كمو تخفيض الطمب عمى 

بة لمفقراء الذيف يتسرب أطفاليـ عادًة مف المدارسخ حيث يفضموف ترؾ التعميـ التعميـخ خاصة بالنس
واالتجاه إلى العمؿ بػأى نشػاط اقتصػادى يػدر دخػبل لؤلسػرة يعوضػيا عػف انخفػاض الػدخؿ اإلسػمى 

 أو الحقيقىخ ويساعدىا عمى مواجية نفقات المعيشة المرتفعة..
سبعينيات القرف الماضى مف مشكبلتخ وىذا كمو كاف نتيجة طبيعية لما شيدتو مصر منذ  

التػػػى أصػػػبحت  مثػػػؿ كػػػرة الػػػثمجخ تزيػػػدىا األيػػػاـ التػػػى تمػػػر بيػػػا تضػػػخًما وخطػػػًراخ إلػػػى فقػػػداف متزايػػػد 
لمسػػيطرة عمػػى شػػروط تجػػدد إنتػػاج ذاتػػىخ وىػػى شػػروط تجػػدد إنتػػاج القػػوة العاممػػةخ وتجػػدد إنتػػاج حػػد 

مف خػالؿ حمقػات تكنولوجيػة متكاممػة  )تنتجأدنى مف وسائؿ اإلنتاج األساسية لمزراعة والصػناعة 
. وكػذلؾ شػػروط تحقيػؽ البنيػػة التكنولوجيػة التػى تمكػػف القػوة العاممػػةخ فػى داخػػؿ االقتصػاد المصػػرى(

نما كذلؾ استيعابيا وتطويرىاخ وخمؽ تكنولوجيا  ليس فقط مف استعماؿ تكنولوجيا مف خمؽ الغيرخ وا 
وسط تكنولوجى مف صنعياخ مستفيدة فى ذلػؾ  تعبرعف أف القوة العاممة الوطنية قد بدأت تعيش فى

بكؿ ما حققو المجتمع البشرىخ بتجاربو المختمفةخ مف تطور فى مجاؿ البحثيف العامى والتكنولوجى 
 (.331: 3900)محمد دويدار، 

ىذا الفقداف المتزايد لمسيطرة عمى شروط تجدد إنتاج ذاتى ىو محصػمة مػا شػيده االقتصػاد  
 جيازه اإلنتاجىخ أبرزتيا السنوات الماضيةخ ىذه االتجاىات ىى:المصرى فى اتجاىات فى 
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اتجػػاه تنػػاقص الػػوزف النسػػبى لئلنتػػاج المػػادى "فػػى الزراعػػة والصػػناعة"خ فػػى المقارنػػة بالخػػدمات  -
 بصفة عامةخ والخدمات  ير المنتجة بصفة خاصة.

خ لصػػػػالح فػػػى داخػػػػؿ النشػػػػاط األوؿخ االتجػػػػاه نحػػػػو تنػػػػاقص الػػػػوزف النسػػػػبى لممنتجػػػػات الزراعيػػػػة -
 )البتروؿ(.المنتجات القابمة لمنضوب 

 فى داخؿ الصناعةخ االتجاه نحو تناقص الوزف النسبى لمصناعات اإلنتاجية. -

فػػى داخػػؿ بعػػض الخػػدمات اإلنتاجيػػة  كالنقػػؿ واالتصػػاالت  االتجػػاه نحػػو محابػػاة حركػػة النقػػؿ  -
 الدولى.

الغػذاءخ فػى أدوات اإلنتػاجخ ومف ثـ يكوف مف الطبيعى أف يتزايد االعتماد عمى الخارج فى  
وفػػى فنػػوف اإلنتػػاجخ وفػػى السػػمع االسػػتيبلكية الصػػناعيةخ وفػػى مواجيػػة األوضػػاع الماليػػة الخارجيػػة 

 المتزايدة الحرجخ مع انتعاش مظاىر تبديد الفائض فى صوره المالية.
ىذه االتجاىات الييكميػة ىػى مػف نتػاج التخمػؼ االقتصػادى واالجتمػاعىخ ومحػاوالت النمػو  

)منػذ الحػرب العالميػة األولػى، حتػى منتصػؼ سػتينيات القػرف ظؿ عبلقات اإلنتاج الرأسػمالية  فى
طريؽ محاولتى إحبلؿ الواردات التى كاف يقـو بيػا رأس المػاؿ المحمػىخ مػع تنػاوب  عفالماضى(، 

السػيطرة لصػوره كػػرأس مػاؿ فػػردىخ  وكػرأس مػػاؿ مممػوؾ لمدولػػة خ فػى عبلقاتػػو االحتكاكيػة المتػػرددة 
رأس المػػاؿ الػػدولى بصػػفة عامػػةخ وصػػوره المييمنػػة دولًيػػا بصػػفة خاصػػةخ والمييمنػػة فػػى الػػوطف مػػع 

العربى بصفة أخص. أما سياسات تعميؽ التخمؼ التى ما فتئت الدولة تتبعيا فى مصر منػذ نيايػة 
 (.337: 3900)محمد ديودار،الستينياتخ فانيا تعجؿ وتزيد مف حدة ىذه االتجاىات 

سػة االقتصػادية لمدولػة تأكيػًدا موضػوعًيا لبلتجػاه نحػو دخػوؿ تعبػر عػف وعميو عكست السيا 
موقػػؼ ريعػػى لمطبقػػة التػػى تسػػيطر أكثػػر مػػف  يرىػػا عمػػى الدولػػةخ ممػػا يمكػػف أف نشػػير إلػػى بعػػض 

 مظاىره فيما يمى:
تحويبلت المصػرييف فػى الخػارجخ فانيػا تمثػؿخ مػف وجيػة نظػر مػف يعممػوفخ مقػاببًل لقػوة العمػؿ  -

رج مصػػر. وىػى عمػػى ىػػذا النحػػو مػػف قبيػؿ األجػػور والمرتبػػاتخ ولكػػف الصػػفة التػى تبػػاع فػػى خػػا
الريعيػة لمطبقػة العميػا تظيػر فػى تشػجيعيا لسياسػة تصػدير القػوة العاممػةخ فػى مقابػؿ اسػتعادتياخ 

 المصػرييف فػى الخػارج ،واالتجػار فػى ىػذه العمػالت( )االتجار بعمالتمباشرة خ و ير مباشرة 
خ ر ػػـ مػػا أصػػبح مرجًحػػا كػػأثر ضػػار عمػػى القػػدرة اإلنتاجيػػة فػػى عػػف تحػػويبلت ىػػؤالء العػػامميف

تفؽ والقدرات الحقيقية لممجتمػعخ تالداخؿخ باإلضافة إلى ما ينتجو ذلؾ مف أنماط استيبلكية ال 
محمػد وما تسببو مف مشكبلت اجتماعية ومشكبلت تتعمؽ بنظػاـ القػيـ فػى المجتمػع المصػرى  

 (.335: 3900دويدار، 

سػػويسخ ودخػػؿ السػػياحةخ فيبػػرز فييمػػا ريػػع الموقػػع. فػػر ـ أف رسػػـ المػػرور فػػى أمػػا دخػػؿ قنػػاة ال -
القناة يتمثؿ جزئيا فى مقابؿ لخدمػة تػؤدى لمسػفف العػابرةخ فيػو يتمثػؿ فػى جزئػو اآلخػر فػى ريػع 



011 
 

لمموقع ينتج عف موقػع القنػاة فػى خريطػة شػبكة النقػؿ العػالمىخ وكػذلؾ مػا يدفعػو السػائحخ فجػزء 
لتػى تػؤدى لػو بوسػاطة ىيئػات السػياحةخ ولكػف الجػزء األخيػر يعبػر عػف منو فى مقابؿ الخدمػة ا

نػػػوع مػػػف ريػػػع الموقػػػعخ أمػػػا الموقػػػع الجغرافػػػى الػػػذى يجعػػػؿ المكػػػاف متميػػػًزا بشػػػروط طبو رافيػػػة 
ومناخيػػة ال يجػػدىا السػػائح فػػى بمػػدهخ أو موقػػع تػػاريخى ال يتكػػرر فػػى أجػػزاء أخػػرى مػػف العػػالـ. 

ى ىػػذه الػػدخوؿخ يمثػػؿخ فػػى  يػػاب االنشػػغاؿ بتطػػوير واتجػػاه الحػػرص عمػػى زيػػادة االعتمػػاد عمػػ
 حقيقى لقوى اإلنتاج فى النشاط المادى الداخمىخ تعبيًرا عف االتجاه الريعى لمدولة.

والمحزف حقًػا أف يتػوافر الػوعى بمخػاطر األسػاليب التػى اتبعػت مػف قبػؿ لمسػار االسػتدانةخ  
: 3903)عػادؿ حسػيف، ذلػؾ  منذ وقت مبكرخ ولكف ما حدث عمى أرض الواقػع سػار عمػى عكػس

 كيؼ؟ (،21
تمميذ طمعت حرب والذى كاف رئيًسا لبنؾ مصر قبؿ التأميـ فى  –لقد كتب "محمد رشدى"  

أف مف يتعرض بالدراسة لموسائؿ التى اتخػذىا األجانػب معبػًرا  -أوائؿ الستينيات مف القرف الماضى
ا عمى طوؿ لحقد والجشع الذيف ازدادمقترف بالموصوؿ إلى أ راضيـ يجد أنيا كانت تتسـ بالعمؽ ال

ومسػمكيـ مػع مصػر  -ثػـ األمريكػاف بعػد ذلػؾ -األياـ مػرارة وضػراوةخ تمػؾ كانػت طبيعػة األوروبيػيف
منذ زمف طويؿخ فيـ يتربصوف بمصر مترقبيف الفرصة المؤاتيػة لبلنقضػاض عمييػاخ فػاذا لػـ تػواتيـ 

يوف األجنبيػة "رأس الحربػة التػى طعػف بيػا الفرصة عمدوا إلى خمقيا واالستفادة منيا. وقػد كانػت الػد
االستعمار مصر". وذكر رشدى أف السبب المعقوؿ والمنطقى لئلقداـ عمى عقد القػروض الخارجيػة 
ىو حاجة الدولة لمقياـ بمشروعات إنتاجية مباشرة أو  ير مباشرة الزمة لتحقيؽ أىدافياخ مف حيػث 

بالقػػدر الػػذى يكفػػؿ الغمبػػة والسػػيطرة لمتمويػػػؿ  النمػػو االقتصػػادىخ وعمػػى أف يكػػوف التمويػػؿ األجنبػػى
المحمػػىخ فضػػبًل عػػف الػػرفض بصػػفة قاطعػػة أليػػة قيػػود يممييػػا الجانػػب المقػػرض فػػى شػػأف اسػػتعماؿ 
القػػرض أو اإلشػػراؼ عميػػوخ ذلػػؾ مػػا نقصػػد بػػو طبيعػػة العبلقػػة بػػيف المقػػرض والمقتػػرضخ إذ أنػػو مػػف 

ف يعقػد عمػى أسػاس مػف النديػة والتكػافؤخ أوؿ المبادئ األساسية التػى ترتكػز عمييػا سػبلمة القػرض أ
أما إذا توصمت الدولة المقرضة إلى سبيؿ يمكنيا مف التحكـ فى استعماالت قروضياخ فاف ذلؾ ال 
نمػػا يتػػيح الفرصػػة لػػرأس المػػاؿ األجنبػػى ألف يبسػػط  يػػدؿ عمػػى ضػػعؼ الدولػػة المقترضػػة فحسػػبخ وا 

 (.01: 3952)محمد رشدى، سيطرتو عمى الببلد" 
فى نياية األمر أف نركز عمى حقيقة ىامة ىى فى الواقع الخطأ الكبير الػذى  ومف الواجب 

تردى فيو حكاـ مصرخ ذلػؾ أنػو لػو تػـ صػرؼ ىػذه القػروض البػالغ قيمتيػا مائػة مميػوف جنيػو تقريًبػا 
 عمػػػى مشػػػروعات إنتاجيػػػةخ لتغيػػػر وجػػػو تػػػاريخ مصراالقتصػػػادىخ ومػػػف ثػػػـ السياسػػػىخ تغييػػػًرا جػػػذرًياخ

تصػػػادية ال يسػػػتياف بيػػػا فػػػى المجػػػاؿ الػػػدولىخ وألمكػػػف تبلفػػػى الكثيػػػر مػػػف وألضػػػحت مصػػػر قػػػوة اق
الػػػويبلت التػػػى جرىػػػا األجانػػػب عمػػػى مصػػػر نتيجػػػة تػػػدخميـ كمقرضػػػيف لمحكومػػػة المصػػػريةخ إال أنػػػو 
لؤلسؼ الشديدخ قد تـ صرؼ ىذه القروض عمى نواح ترفييية أو استيبلكية بحتةخ والقميؿ منيا ىو 
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نشػاء الك بػارى والتػى كػاف الغػرض الحقيقػى مػف إنشػائيا خدمػة أراضػى األسػرة الذى أنفؽ فى حفػر وا 
)أحمد عبد الحاكمةخ وكانت النتيجة الطبيعية ىى اإلفبلسخ وكاف اإلفبلس مقدمة لمتدخؿ األجنبػى 

 (.27: 3907الرحيـ مصطفى، 
ذا كانػت الشػيور األخيػرة مػف عػاـ   قػػد مثمػت انتفاضػة قوميػة عربيػة مذىمػةخ سػػواء  ٖٜٚٔوا 
خ أو بالمقاطعػة العربيػة النفطيػة لػدوؿ الغػربخ إال أنيػاخ ٖٜٚٔحية العسكرية بنصػر أكتػوبر مف النا

ويالمعجبخ تحولت بصورة شيطانية إلى أف تكوف مرحمة أخرىخ أخطر وأوجعخ إليقاع مصر بصفة 
 خاصة والدوؿ العربية النفطية فى مزيد مف التبعيةخ كيؼ؟

فطيةخ قػد مػرت بيػا لحظػة تاريخيػة كػاف ممكًنػا أف الحؽ أف دوؿ األوبؾخ والدوؿ العربية الن 
تؤثر تأثيًرا عميقًػا عمػى طبيعػة العبلقػات والتوازنػات الدوليػةخ وكػاف ممكنػا أف تقفػز بالنضػاؿ العربػى 

خ وقػد مػرت ميػاه كثيػرة ٜٗٚٔخ وأوائػؿ ٖٜٚٔإلى مستوى جديدخ لكف كؿ ىذا كػاف فػى أواخػر عػاـ 
ةخ بؿ انتكس النضػاؿ العربػىخ وتبػدد قسػـ كبيػر مػف مكاسػبو منذ ذلؾ التاريخ خ تبددت فييا اإلمكاني

المحققة خبلؿ سنوات طويمة مف التضحية والمعاناةخ وكاف دور القيادة المصرية فى كػؿ ذلػؾ بػارًزا 
كانػػت ىنػػاؾ إمكانيػػة لمحػػديث أو لمبػػدء فػػى اسػػتراتيجية ماليػػة مسػػتقمةخ  ٖٜٚٔوأساسػػًيا. فػػى أواخػػر 

لػػو بعػػد أف رتبػت الواليػػات المتحػدة أوضػػاع المنطقػة عمػػى نحػػو ولكػف ىػػذا التصػور أصػػبح ال معنػى 
دعـ سيطرتياخ وأصبح لممحمميفخ بعد فترة خ أف يقػرروا بيقػيف أف األقطػار النفطيػة الخميجيػة لػـ تعػد 

 (.391عادؿ حسيف: صاحبة الكممة فى التصرؼ بأمواليا  
نػػت ىػػدًفا دائًمػػا طيػػة كاإف سػػيطرة الواليػػات المتحػػدةخ والغػػرب بشػػكؿ عػػاـخ عمػػى األمػػواؿ النف 

خ فمجنػة العشػريف التػى أنشػأىا صػندوؽ ٖٜٚٔاخ وتضاعفت اليمة لتحقيؽ اليدؼ منػذ أواخػر ومعمنً 
النقد الدولى لمبحث عف الحموؿ البلزمة إلصبلح نظاـ النقػد الػدولى تضػمنت اقتراحاتيػا أف تسػتثمر 

و السػػحب عمييػػا إال بشػػروط األمػػواؿ العربيػػة فػػى سػػندات وأذونػػات ال يجػػوز ألصػػحابيا اسػػتخداميا أ
معينػػةخ وفػػى ظػػروؼ محػػددةخ أى أنيػػـ كػػانوا يريػػدوف فػػرض نػػوع مػػف الوصػػاية عمػػى الػػدوؿ العربيػػةخ 

تراجعػػت بوسػػع العػػرب فػػى تمػػؾ الفتػػرة أف يتصػػدوا كرجػػؿ واحػػد لمثػػؿ ىػػذه المحاولػػةخ  ولمػػا ظيػػر أف
وليػػة لبلحتفػػاظ بيػػذه لجنػػة العشػػريف فػػى قراراتيػػاخ لتظيػػر مقترحػػات أخػػرى قػػدمتيا بعػػض الييئػػات الد

وىى مقترحاتخ تؤدى إلى نفس اليػدؼخ وىػو السػيطرة عمػى األمػواؿ العربيػة بػدعوى  األمواؿ لديياخ
حسػػف اسػػتخدامياخ وبػػدعوى تثبيػػت قيمتيػػاخ وبػػدعوى المحافظػػة عمييػػا لصػػالح األمػػة العربيػػةخ وكػػأف 

يقػة المثمػى لتحقيقيػا. إال األمة العربية  ير قادرة عمى تبػيف مصػمحتيا ومعرفػة فائػدتيا ومعرفػة الطر 
أف المسألة لـ تتعمؽ بمعرفة أو جيػؿ األمػة العربيػة بحقيقػة مصػالحياخ المسػألة فػى جوىرىػاخ كانػت 

واستخدمت فى الحػرب عمػى نطػاؽ  صراًعا قوًياخ وتطورات المنطقة أدت إلى سيادة القوى المعاديةخ
حػػرص  -عمػػى الجبيػػة االقتصػػادية -واسػػع "الديبموماسػػية السػػرية". وقػػد خبرنػػا فػػى التجربػػة المصػػرية

السػػمطات األمريكيػػة وحمفائيػػا عمػػى توثيػػؽ مػػا تنتزعػػو مػػف صػػبلحيات خطيػػرة فػػى اتفاقػػات سػػرية ليػػا 
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أف دوؿ الخمػػيج قػػد شػػيدت الممارسػػة نفسػػياخ وعمػػى نطػػاؽ أوسػػعخ فيػػذه الػػدوؿ  دَّ حجػػة قانونيػػة. والُبػػ
ت المتحػػدة لكػػى تحػػد مػػف السػػيادة وبتعبيػػر آخػػرخ خططػػت الواليػػا كانػػت لػػدييا مصػػادر لمقػػوة بالفعػػؿخ

أف الواليات المتحدة لـ تكتؼ بفرض األمر الواقػعخ  دَّ الفعمية لمدوؿ النفطية عمى مصادر قوتياخ والبُ 
 ولكػف انتزعػت أيضػا اعترافًػا قانونًيػا مػف ىػذه الػػدوؿ بالتنػازؿ عػف السػيادة فػى اتفاقيػات دوليػة سػػريةخ

)عػػادؿ سػػيطرتيا عمػػى األمػػواؿ العربيػػة  –سػػجؿ ضػػمف مػػا-أى الواليػػات المتحػػدة –وسػػجؿ باسػػميا 
 (.391حسيف: 
ور ػػـ سػػػرية ىػػذه االتفاقيػػػاتخ فػػاف الخبػػػراء القػػريبيف مػػػف الصػػورة دلوننػػػا عمػػى وجودىػػػا مػػػف  

خبلؿ شياداتيـ بقياـ قيود واضحة عمى حرية ىذه األقطار فى التصرؼ بأموالياخ وىػذه القيػود ىػى 
يمكػػػف إخفاؤىػػػا ليػػػذه االتفاقيػػػات. ولقػػػد قػػػاؿ أحػػػد كبػػػار نتيجػػػة العمميػػػة التػػػى ال  -بطبيعػػػة الحػػػاؿ –

المطمعيف فى منطقة الخميجخ أنو يتحدى أًيا مف أصحاب أمواؿ البتروؿ أف يوقع عمػى شػيؾ بثبلثػة 
)كحػػد أو أربعػػة ببليػػيف دوالرخ وربمػػا ال تمتػػد حريتػػو فػػى التوقيػػع إلػػى مائػػة أو مػػائتى مميػػوف دوالر 

 ويصؿ إلى درجة يجد معيا أف التوقيع مستحيؿ!!خ ولكفخ بعد ذلؾ يجد صعوبةخ أقصى(
لقد انتيى األمر إلى أف تقرير مصير ومسار ىذه األمواؿ ليس فى يد أصحابيا. بؿ يمكف  

إلى كارثة تآكؿ القيمة الفعمية لؤلمواؿ العربية فػى الخػارجخ  أف نضيؼ إلى ىذاخ وفى االتجاه نفسوخ
القتصػػادييف العػربخ بػػؿ إف ىػذا التآكػػؿ لػـ يعػػد احتمػػااًل فيػذا الخطػػر الػداىـ قتػػؿ بحثًػا وتحػػذيًرا مػف ا

نظرًيا ونبوءة مزعجةخ حيث برىنت السنوات التالية عمى صدؽ ىذاخ ومع انخفاض سنوى فػى قيمػة 
 %خ لـ يتحرؾ أصحاب ىذه األمواؿ!!ٕٓالنقد العالمى وصؿ إلى 

بعػػػد كػػػؿ أشػػػكاؿ لقػػد خطػػػط ليػػػذه األمػػػواؿ أال تعػػػود إلػػػى المنطقػػة إال بحسػػػابخ فمػػػا يتبقػػػىخ  
بميػوف دوالر(  0,7)التبديد االسػتيبلكى واالسػتثمارىخ وبعػد مػا سػيطر عميػو صػندوؽ النقػد الػدولى 

إلقراضو لمدوؿ المستوردة لمنفط األعضاء فى الصندوؽخ وبعد ما سػيطر عميػو البنػؾ الػدولىخ وبعػد 
البريطانيػػةخ مػػا  مػػا تػػـ توظيفػػو فػػى شػػراء سػػندات عمػػى الخزانػػة األمريكيػػة أو سػػندات عمػػى الحكومػػة

يوظػػؼ ويتنقػػؿ عبػػر شػػركات المصػػارؼ الدوليػػةخ سػػواء  )ويظػػؿ القسػػـ األكبػػر(يتبقػػى بعػػد كػػؿ ىػػذا 
المصػػػارؼ الكائنػػػة فػػػى نيويػػػػورؾ وشػػػيكا وخ أو المصػػػارؼ التػػػى تتعامػػػػؿ بالػػػدوالر خػػػارج الواليػػػػات 

 (397 حسيف: )عادؿخ أى سوؽ الدوالر األوربى .. إلخ(فرانكفورت –زيورخ –فى لندفالمتحدة  
  العولمة:
ولسنا فى معرض مناقشة تفصيمية لقضية العولمةخ فقد أصػبحت ىنػاؾ أنيػر مػف الكتابػات  

نيػػػػا اسػػػػتقطبت الكثػػػػرة الغالبػػػػة مػػػػف المثقفػػػػيف لتػػػػى تناولتيػػػػا مػػػػف جوانػػػػب شػػػػتىخ حيػػػػث إوالدراسػػػػات ا
وفيتىخ والبػػاحثيفخ خاصػػة منػػذ انييػػار الكتمػػة االشػػتراكيةخ وعمػػى رأسػػيا مػػا كػػاف يسػػمى باالتحػػاد السػػ

لتبرز العولمة باعتبارىا شكبًل جديًدا مضمونوخ ىو القضية األبدية..سعى القػوى المييمنػةخ صػاحبة 
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السطوة والتفوؽخ لبسط نفوذىاخ وضماف سيطرتياخ بوسائؿ العصػرخ بحيػث يتكػرر المثػؿ اإلنجميػزى 
 )نبيذ قديـ..فى أوانى جيدة(.الشيير 
أسػػمالية عبػػػر األربعػػة قػػػروف األخيػػرةخ فمػػػا الػػػذى ولػػئف كانػػػت العولمػػة تعػػػد رديفػػا لتنػػػامى الر  

 استجد راىنا ليستدعى حضورىا الطا ى؟
 فى: (319: 3999)محمد حافظ دياب، وقائع أربع أساسية يحصرىا  
تضخـ الشػركات متعػددة الجنسػيةخ والتػى يمكػف وضػعيا فػى موقػع القمػب مػف العولمػة  أواًل: 

لحػػى لػػرأس المػػاؿ العػػالمى. وىػػى بيػػذا المعنػػى تمثػػؿ االقتصػػاديةخ كمػػا يمكػػف وصػػفيا بأنيػػا المثػػاؿ ا
الفاعػػؿ الرئيسػػى فػػى العولمػػةخ واألداة األسػػاس لممارسػػة السػػيطرة االقتصػػادية الجديػػدةخ وخاصػػة مػػع 
تحوليػػا إلػػى امبراطوريػػات امبرياليػػةخ تتعػػدد األنشػػطة التػػى تشػػتغؿ بيػػاخ وتمتػػد بمخالبيػػا إلػػى أقصػػى 

الوطنيػػػةخ إذ عبػػػر ىػػػذه الشػػػركاتخ تتولػػػد أربعػػػة أخمػػػاس بقػػػاع األرضخ وتختػػػرؽ الحػػػدود السياسػػػية و 
% مػف مجمػوع ٓٛالطاقة االقتصادية العالميةخ حيث استحوذت الدوؿ التى تمركزت فيياعمى نحػو 

%خ ٛٔرؤوس األمواؿ الموظفة فى العالـخ فػى حػيف اقتصػرت التوظيفػات فػى البمػداف الناميػة عمػى 
 %.ٕولـ تزد حصة القارة اإلفريقية عمى 

خ حػيف نػادى )كينز(عجز دولة الرفاه التى أسسيا عالـ االقتصاد البريطانى الشيير  :ًياوثان 
بانتيػػاج سياسػػػة تقػػػـو عمػػػى تػػػدخؿ الدولػػػة لحمايػػة االسػػػتقرار االقتصػػػادىخ فػػػى محاولػػػة لمخػػػروج مػػػف 
األزمػػة الماليػػة الكبػػرى العالميػػةخ نيايػػة ثبلثينيػػات القػػرف العشػػريف. لكػػفخ بػػدًءا مػػف سػػبعينيات القػػرف 

لماضػػػىخ تزايػػػدت دعػػػاوى تحريػػػر االقتصػػػادخ وتقميػػػؿ دور الدولػػػةخ ورفػػػع القيػػػودخ قادىػػػا مػػػف سػػػموا ا
بالميبرالييف الجددخ مما دعا الواليػات المتحػدة إلػى أف تنيػى مبادلػة الػدوالر بسػعر ثابػت أمػاـ الػذىب 

بػع ذلػؾ خ إثر أزمة النفطخ كما رفعت المزيد مف القيود الحكوميػة فػى المجػاؿ المػالىخ وتٖٜٚٔعاـ 
فػػى بريطانيػػا إلغػػاء خطػػوات تػػأميـ المؤسسػػات والمرافػػؽ العامػػةخ واتخػػاذ سياسػػة الخصخصػػةخ وفػػتح 
أسواؽ الماؿ أماـ المنافسةخ لتبدأ بعدىا حركة تحرير االقتصاد تعـ بمدانا عديدة فى العالـ تػدريجًياخ 

 وبدرجات متفاوتة.
تصػاؿ والمعمومػاتخ والتػى جػاءت الطفرة الضخمة لمتقدـ التكنولوجى فى مجػاؿ اال وثالثيا: 

نتيجػػة اسػػتثمارات ضػػخمة قػػدمتيا الشػػركات متعػػددة الجنسػػيةخ قصػػد اسػػتغبلؿ إمكانياتيػػاخ بمػػا يسػػمح 
ليػػذه الشػػركات بتيسػػير إدارة شػػئونياخ وتحسػػيف قػػدرتيا عمػػى المنافسػػةخ مػػف خػػبلؿ مػػا تقدمػػو ليػػا مػػف 

الوطنية فى مياديف سوؽ العمؿ والسمع توسيع إنتاجياخ وتنويع أسواقياخ وتجاوز المعوقات القانونية 
 والماؿخ وتحقيؽ التزايد اليائؿ فى المضارية بالعمبلت واألسيـ والسندات.

مف ىناخ فاف تقييـ ىذه الطفرة التكنولوجيػة موجػو أساًسػا نحػو المػردود الػذى تػدره عمػى ىػذه  
نتمػػى إلييػػاخ واألمػػر الشػػركاتخ ال نحػػو مجػػرد السػػبؽ العممػػىخ وكػػذلؾ نحػػو البمػػداف الصػػناعية التػػى ت

ىنا يتعمؽ باستحالة اختراؽ البمػداف الناميػة ليػذه الطفػرةخ وىػو مػا يمكػف التعبيػر عنػو بػالقوؿ بػأف مػا 
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ستصػػدره لنػػا المعرفػػة والتكنولوجيػػا فػػى أ مفػػة ال نممػػؾ أف نفضػػياخ وحػػـز يصػػعب عمينػػا تفكيكيػػاخ أو 
جعػػػؿ التكنولوجيػػػا أكثػػػر يسػػػًرا فػػػؾ شػػػفراتيا. إنيػػػـ يحجبػػػوف عنػػػا التفاصػػػيؿ الدقيقػػػة خ تحػػػت دعػػػاوى 

لشػػعوب العػػالـ المتخمػػؼخ وسػػيعفوننا مػػف ميمػػة دراسػػة الجػػدوى وتقيػػيـ األداءخ ومػػا دورنػػا إال تسػػميـ 
 المفاتيح!!
الوقائع التى أسػيمت فػى الحضػور الطػا ى لمعولمػة راىًنػاخ فيبػدو فػى قياميػا عمػى  رابعأما  

رة عميػوخ مكػوف مػف إطػار اسػتثمارى عػالمى إطار مؤسسىخ تممػؾ الواليػات المتحػدة السػيطرة المباشػ
بػػادارة البنػػؾ الػػدولى لئلنشػػاء والتعميػػرخ  ونظػػاـ نقػػدى بػػادارة صػػندوؽ النقػػد الػػدولىخ وكػػبل النظػػاميف 

بدورييما فى ضبط العبلقات االقتصادية العالميةخ سػواء مػف حيػث  -كما أوضحا مف قبؿ -يقوماف
ة التحويػػػؿ وانتقػػػاالت رؤس األمػػػواؿخ أو مػػػف االسػػتقرار النقػػػدى أو سياسػػػات أسػػػعار الصػػػرؼخ وحريػػ

حيػػث السياسػػات االقتصػػادية والماليػػة لعػػدد كبيػػر مػػف الػػدوؿخ يضػػاؼ إلييمػػا نظػػاـ تجػػارى عػػالمى 
خ وحػػوت قواعػػد ٜٜ٘ٔبػػادارة منظمػػة التجػػارة العالميػػةخ التػػى خمفػػت اتفاقيػػة الجػػات منػػذ بدايػػة عػػاـ 

الفصػؿ فػى ميػاديف التنػافس والوصػوؿ إلػى  ممزمة وآليات تحكـ إجباريةخ وتعد نفسيا لتصػبح الحكػـ
 (.310)محمد حافظ دياب: األسواؽ العالمية والقوانيف المتعمقة باالستثمار 

نمػػػػا لػػػػـ تقتصػػػػر و   مختمػػػػؼ  احتػػػػوتالعولمػػػػة عمػػػػى االمتػػػػداد الجغرافػػػػى األفقػػػػى المتػػػػداوؿخ وا 
ؿ اإلنسػانىخ مػف طابع االختراؽ النشط لجيػات التعامػ اتخذتاألنشطة دوف استثناءخ بما يعنى أنيا 

اقتصػػادية واجتماعيػػة وسياسػػية وثقافيػػةخ وعمػػى كافػػة المسػػتويات الدوليػػة والقوميػػة والمحميػػةخ وكػػذلؾ 
المجاالت المتعددة لؤلنشطة الرسمية واألىميةخ ومف حيث تأثيراتياخ فبر ـ تواتر إيقاعيا بمػا يسػابؽ 

ء أجندتيا عمى ميمات لئلنجػاز مػا القدرة عمى استخبلص نتائجياخ وبمورة تداعياتياخ بالنظر الحتوا
تػػزاؿ فػػى طػػور الترتيػػب والتعزيػػزخ فػػاف تشػػخيص عممياتيػػا الجاريػػة يؤكػػد سػػيرىا باتجػػاه التوزيػػع  يػػر 

. وفػػى مسػػتوى التقػػدـ ةالمتسػػاوى لمنمػػو االقتصػػادخ وعػػدـ التكػػافؤ فػػى الػػدخوؿ إلػػى األسػػواؽ العالميػػ
مية البشرية الذى يصدره برنامج األمـ المتحػدة التكنولوجىخ وىو ما أكدتو نتائج التقرير العالمى لمتن

خ حيػث خمػص إلػى القػوؿ ٜٜٚٔإلػى مػا ورد عػاـ  -عمػى سػببؿ المثػاؿ –لمتنميةخ إذ يمكف اإلشػارة 
. د كبير لصالح البمداف األكثػر قػوةبأف العولمة ماضية فى طريقيا باطرادخ ولكف ذلؾ يتحقؽ إلى ح

خ فقػػد بمغػػت خسػػارة البمػػداف الناميػػة نتيجػػة عػػدـ المسػػاواة ٕٜٜٔووفقًػػا لتقػػديرات التنميػػة البشػػرية عػػاـ 
بميػوف دوالر سػنوًياخ  ٓٓ٘فى الحصوؿ عمى الفرص فى مجاالت التجػارة والعمػؿ والمػاؿ مػا مقػداره 

أى مػػا كػػاف يعػػادؿ عشػػرة أمثػػاؿ مػػا كانػػت تحصػػؿ عميػػو سػػنوًيا كمسػػاعدة أجنبيػػة. ويبػػدو أف الحجػػج 
أنيػػا سػػتفيد مػػف العولمػػة فػػى  النيايػػةخ ىػػى حجػػج يتعػػذر قبوليػػا  دَّ اخ الُبػػالقائمػػة بػػأف أشػػد البمػػداف فقػػرً 

 (.313)محمد حافظ دياب: 
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 الفصؿ الثالث
 نشأة االتجاه النقدى وتطوره

 
 نشأة عمـ االجتماع الحديث:

إذا كنػػػا قػػػد أشػػػرنا فػػػى صػػػفحاتنا األولػػػى إلػػػى أف التوجػػػو النقػػػدى قػػػديـ قػػػدـ الفكػػػر البشػػػرىخ  
ف أمثاؿ سقراط وأفبلطػوف و يرىمػا ممػف جػاءوا بعػدىماخ إال أف ىػذا ال وخاصة لدى عمالقة المفكري

عمميػػة ليػػا أسػػانيدىا وأسسػػيا ومنيجيػػا وأىػػدافيا إنمػػا يرجػػع إلػػى النصػػؼ  )كنظريػػة(ينفػػى أف تبمػػوره 
 األوؿ مف القرف العشريف نتيجة أزمات عنيفة واجيت المجتمع الغربى.

خ ويعنػػى ىػػذا أنػػو ظيػػر مػػف )عمػػـ األزمػػة(ا مػػا يوصػػؼ عمػػـ االجتمػػاع بأنػػو ومػػف ىنػػا فكثيػػرً  
خػػػػبلؿ األزمػػػػات الثقافيػػػػة واالجتماعيػػػػة التػػػػى صػػػػاحبت اختفػػػػاء النظػػػػاـ القػػػػديـ وظيػػػػور الرأسػػػػمالية 
الصناعيةخ والتى صاحبت اختفاء النظاـ القديـ وظيور الرأسمالية الصػناعيةخ وواكبػت نشػأة تيػارات 

النظػػاـ خ وظيػػور التيػػارات السياسػػية الجديػػدة  ىػػذاسياسػػية جديػػدة ثػػائرة عمػػى النظػػاـ القػػديـ. واختفػػاء 
نما أذكتيا ثورتاف  يرتا  الثائرة عمى النظاـ يشير إلى تحوالت اقتصادية وسياسية لـ تتـ فى فراغخ وا 
وجػػػػو أوروبػػػػا فػػػػى القػػػػرف الثػػػػامف عشػػػػر والتاسػػػػع عشػػػػرخ وال يػػػػزاؿ تأثيرىمػػػػا عالقًػػػػا بػػػػالفكر السياسػػػػى 

مف مستويات إمبريقية حتى يومنا ىذا: الثػورة الصػناعيةخ  واالجتماعى واالقتصادىخ وما يقابؿ ذلؾ
 (.70، 3901)أحمد زايد: والثورة الفرنسية 

وىنا ظيرت الحاجة إلى فمسفة جديدة. لقد بدأ المجتمع يتوؽ إلى كيانة جديدة تسػتطيع أف  
 (.51، 3901)أحمد زايد: تفى بوظائؼ الكنيسة التى بدأت تتقمص 

لػػى أف الجيػػؿ الجديػػد الػػذى قػػدـ ىػػذه الفمسػػفة ىػػو جيػػؿ فصػػؿ إ Gouldnerذىػػب جولػػدنر و  
نفسو عف أى مػف التيػارات الفكريػةخ ولػـ يجذبػو إال العمػـ وحػدهخ وبػدأ ىػذا الجيػؿ يتػأثر بتطػور العمػـ 
السػػريعخ ويطػػالع الكثيػػر مػػف المجػػبلت العمميػػة. ولقػػد كػػاف ىػػذا الجيػػؿ يتصػػؼ بسػػمتيف: القػػدرة عمػػى 

ائدة مػػف ناحيػػةخ واالسػػتعداد لمتػػأثر بنسػػؽ فكػػرى جديػػد مػػف ناحيػػة االنفصػػاؿ عػػف األطػػر الفكريػػة السػػ
أخػرى. لقػػد أحػس ىػػذا الجيػؿ بالحاجػػة إلػػى أيديولوجيػة تضػػفى عمػى العػػالـ صػورة رومانسػػيةخ وتتفػػؽ 
فى الوقت نفسو مع النظػرة العمميػة الجديػدة. إنيػا حاجػة إلػى بػديؿ جديػد لخريطػة العػالـ االجتمػاعى 

 أف تقدمو. – حاممة مشعؿ ىذه الثورة –ـ تستطع الطبقة الوسطى التى حطمتيا الثورة والتى ل
ىػػذا الجيػػػؿ الػػذى يتحػػػدث عنػػو جولػػػدنر ىػػو الػػػذى قػػدـ الفمسػػػفة الوضػػعية والتػػػى ظيػػر مػػػف  

خبلليػا عمػػـ االجتمػػاعخ فمػػف خػبلؿ ىػػذا الجيػػؿ ظيػػر أوجيسػػت كونػت مؤسػػس الوضػػعية. لقػػد حػػاوؿ 
ؽ العػػاـ ىػػو الحقيقػػة األساسػػية فػػى النظػػاـ كونػػت أف يسػػعى بنظريتػػو إلػػى تحقيػػؽ حالػػة مػػف االتسػػا

 (.51، 3901)أحمد زايد: االجتماعى 
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وتمحيصػػػػا لمفمسػػػػفة الوضػػػػعية إزاء  اوكانػػػػت آراء دوركػػػػايـ ونظرياتػػػػو السوسػػػػيولوجية امتػػػػداد 
ظػػػروؼ بنائيػػػة وفكريػػػة أثػػػارت مػػػف جديػػػد مشػػػكمة النظػػػاـ وفرضػػػت عمػػػى دوركػػػايـخ أو فػػػرض عمييػػػا 

مشػػكمة. واسػػتقراء آراء دوركػػايـ فػػى ضػػوء التاريخيػػة والفكريػػة التػػى كتػػب دوركػػايـخ حػػبًل معيًنػػا ليػػذه ال
الفػردىخ وكػذلؾ المػذىب االشػتراكىخ  –فييا أعمالو تبيف أف أعمالػو كانػت تنػاقض المػذىب النفعػى 

وتجػػنح نحػػو االتجػػاه المحػػافظ. وقػػد تشػػكؿ حمػػو لمشػػكمة النظػػاـ مػػف خػػبلؿ ىػػذا المنطمػػؽخ وىػػو حػػؿ 
اـ بػػالقيـ والمعػػايير فػػى عبلقػػة تعػػاوف بػػيف الفػػرد والمجتمػػع. ولػػيس حػػبًل يركػػز عمػػى التضػػامف وااللتػػز 

 (.92، 3901)أحمد زايد: مفروًضا مف الدولة عمى أفراد ليـ مطمؽ الحرية 
وقد صاحبت نشػأة عمػـ االجتمػاع فػى أوروبػا عمػى يػد أوجيسػت كونػت معركػة فكريػة كبػرى  

ية المحتكرة لمسمطة فػى المجتمعػات األوروبيػةخ بيف الوضعية باعتبارىا أيديولوجية الطبقات البرجواز 
وبيف االشتراكية باعتبارىا أيديولوجية الطبقة العاممة التى كانػت قػد أخػذت تتزايػد فػى حجميػا ويثقػؿ 
وزنيػػػا مػػػع اتسػػػاع نطػػػاؽ الثػػػورة الصػػػناعية وتحػػػوؿ المجتمعػػػات الزراعيػػػة إلػػػى مجتمعػػػات صػػػناعية 

 (.30، 3953السيد ياسيف:  
ع إذف وسط معركة ضاريةخ وقد تركت ىذه المعركة بصماتيا عميػو وعمػى نشأ عمـ االجتما 

التطورات البلحقة فػى ميدانػوخ حتػى يمكػف القػوؿ إنػو ال يمكػف فيػـ التيػارات الحديثػة والمعاصػرة فػى 
عمػػـ االجتمػػاعخ بغيػػر االسػػتعانة بػػالمنيج التػػاريخى إلعػػادة تكػػويف صػػورة المجتمػػع األوروبػػى طػػواؿ 

 القرف التاسع عشر.
نمػا مػف  )التوازف(وتعبر آراء كونتخ ودوركايـ عف اتجاه   الذى لـ يبػدأ فقػط بوضػعيتيماخ وا 

منذ منتصػؼ القػرف الثػامف عشػر حتػى أوائػؿ القػرف التاسػع  –)ميستير(و )بوالند(قبؿ ذلؾ فى آراء 
واسػػػتمر إلػػػى الصػػػيغة المعاصػػػرة مػػػف الوضػػػعيةخ ونعنػػػى بيػػػا المدرسػػػة الوظيفيػػػة التػػػى يعػػػد  –عشػػػر

)السػيد مػف أعبلميػا البػارزيف فػى عمػـ االجتػاع األمريكػى  )روبػرت ميرتػوف(و بارسػونز(،)تالكوت 
 (.20، 3953ياسيف: 
ومػػف ناحيػػة أخػػرى نجػػد القطػػب المضػػاد التجػػاه التػػوازفخ وىػػو اتجػػاه الصػػراعخ وىػػذا االتجػػاه  

نجمػز خ مثؿ أساًسا فكر االشتراكية العالميةخ كما ظير عمػى وجػو الخصػوص فػى مؤلفػات مػاركس وا 
 ومف بعدىما الطابور الطويؿ مف المفكريف االشتراكييف العالمييف.

ويكمف أحد األسباب الرئيسية وراء إحياء االىتماـ بالماركسية فى فترة سابقة فى أف نظريػة  
ماركس تتعارض فى كؿ عناصرىا الميمة مع النظرية الوظيفية التى أثرت بشدة فى عمـ االجتماع 

ظيػػػػر قصػػػػورىا بشػػػػكؿ متزايػػػػد. فعمػػػػى حػػػػيف تركػػػػز الوظيفيػػػػة عمػػػػى التنػػػػا ـ واألنثروبولوجيػػػػاخ والتػػػػى 
االجتماعىخ تركػز الماركسػية عمػى الصػراع االجتمػاعىخ وبينمػا تيػتـ الوظيفيػة بالثبػات وباسػتمرارية 
األبنية االجتماعيةخ تقػدـ الماركسػية نظػرة تاريخيػة وتؤكػد االىتمػاـ بالبنػاء المتغيػر لممجتمػعخ وبينمػا 

عمػػى تنظػػيـ الحيػػاة االجتماعيػػة مػػف خػػبلؿ القػػيـ والمعػػاييرخ تركػػز الماركسػػية عمػػى  تركػػز الوظيفيػػة
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فى الحفػاظ عمػى النظػاـ االجتمػاعى  )القسر(اختبلؼ المصالح والقيـ داخؿ كؿ مجتمع وعمى دور 
 (.00، 3903)بوتومور: العاـ فترة قد تطوؿ وقد تقصر 

تعطػػى وزنػػا لمصػػراع االجتمػػاعىخ  وال يعنػػى ىػػذا أف الماركسػػية ىػػى النظريػػة الوحيػػدة التػػى 
ولمطبيعػػة التاريخيػػة المتغيػػرة لممجتمعػػات البشػػريةخ فقػػد أسػػيـ بػػاحثوف آخػػروف بعػػد مػػاركس بعناصػػر 
ضػافات عمػى بعػض  جديدة فى نظرية الصراع االجتماعى والتغيػر االجتمػاعىخ وأدخمػوا تعػديبلت وا 

 .القضايا التى طرحيا ماركسخ وانتقدوا ىذه القضايا مف عدة وجوه
وظير عمـ االجتماع الجديد منذ عدة سنواتخ ولكونو قد نشأ مف إسيامات س. رايت ميمز  

W.Mills  أساًسػػػػاخ فقػػػػد ارتػػػػبط مػػػػف خبللػػػػو بمعتقػػػػدات وحركػػػػات اليسػػػػار الجديػػػػد فػػػػى نيايػػػػة حقبػػػػة
الستينيات مف القرف العشريفخ  ير أنو مثمما نمػا اليسػار بسػرعة كبيػرة واسػتبدؿ بحركػات اجتماعيػة 

أكثر جدةخ فقد حدث ذلؾ بالنسبة لعمـ االجتماع الجديد أيًضػاخ فقبػؿ أف يػتمكف مػف تأسػيس مازالت 
نفسو بشكؿ مبلئـ كأسموب متميز فػى التفكيػر االجتمػاعىخ نجػده قػد نحػى جانبػا بوسػاطة محػاوالت 
أكثػػر لمػػنح العمػػـ توجيًػػا منعًشػػاخ ومػػف ثػػـ ففػػى أقػػؿ مػػف عشػػر سػػنوات أصػػبح لػػدينا عمػػـ االجتمػػاع 

 (.19، 3903)بوتومور: خ وعمـ االجتماع الراديكالى Critical Sociologyالنقدى 
ويمكف اعتبار ىذا التكاثر والتتابع السريع لممذاىب بسػيولةخ إشػارة ألزمػة عقميػةخ تصػاحب  

أزمة فى الحياة االجتماعية أو تكشؼ عف نفسيا فى الحركات المتنوعة لبلحتجاج والمعارضةخ وقد 
 (:70، 3903)بوتومور: ىذا الموقؼ بقولو  M. Birnbaumشخص  برنباوـ  

"تقػػػػع األزمػػػػة النظريػػػػة أو المذىبيػػػػة فػػػػى النسػػػػؽ الفكػػػػرى حينمػػػػا تتػػػػوافر أى مػػػػف مجمػػػػوعتى  
الظروؼ المجػردةخ حيػث تسػتنفد إمكانػات النمػو الػداخمى لمنسػؽ نفسػيا فػى إحػدى الحػاالت وتصػبح 

خ Scholasticالنسػػؽ مدرسػػية  مقػػوالت النسػػؽ عػػاجزة عػػف التحػػوؿ وتصػػبح المناقشػػة التػػى أسسػػيا
بالمعنى السي  ليذا المصطمح. وفى الحالة األخرى تتغير الحقائؽ التى أدركيا النسؽ عف صورتيا 
األصمية بقدر كبير حتى تصبح مقوالت النسؽ عاجزة عف مواجية الظروؼ الجديدةخ ومف الواضح 

لنسػػػبة لؤلنسػػػاؽ التػػػى تيػػػتـ أف مجمػػػوعتى الشػػػروط ىػػػاتيف وقعتػػػا  الًبػػػا بصػػػورة متزامنػػػة وخاصػػػة با
 بالحركة التاريخية لممجتمع".

 

 أزمة التنظير لعمـ االجتماع:
نشأة عمـ االجتماع فى أوروبا عمى يدى أوجيست كونت معركة فكرية كبػرى بػيف  صاحبت 

الوضػػعية باعتبارىػػا إيديولوجيػػة الطبقػػات البورجوازيػػة المحتكػػرة لمسػػمطة فػػى المجتمعػػات األوروبيػػةخ 
راكية باعتبارىا إيديولوجية الطبقة العاممة التى كانت قد أخذت تتزايد فػى حجميػاخ ويثقػؿ وبيف االشت

وزنيػػا مػػع اتسػػاع نطػػاؽ الثػػورة الصػػناعيةخ وتحويػػؿ المجتمعػػات الزراعيػػة إلػػى مجتمعػػات  صػػناعيةخ 
فقػػد أخػػذت ىػػذه الطبقػػة تعػػى بنفسػػيا شػػيًئا فشػػيًئا أف تبمػػور وعييػػا الطبقػػىخ ىػػو نتيجػػة ازديػػاد دائػػرة 
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النفػػوذ الفكػػرى االشػػتراكىخ ووضػػعو لػػبعض أدوات التحميػػؿ الميمػػة خ وخصوصػػا نتيجػػة إلسػػيامات 
الفمسػفة الماركسػية التػى سػعت إلػػى الكشػؼ عػف اآلليػة التػى يقػػوـ عمييػا جمػاع االقتصػاد الرأسػػمالى 
متمثبل فى فائض القيمػةخ فضػبًل عػف بعػض الجوانػب األساسػية المتصػمة بالطبقػة العاممػةخ وبالتػالى 

 (.30: 3953)السيد ياسيف،ا قاـ عميو النظاـ الرأسمالى مف استغبلؿ لمشعوب المستضعفة م
ويمكػػف القػػوؿ أف البػػذور األولػػى التجػػاه التػػوازفخ الػػذى يقابػػؿ اتجػػاه الصػػراعخ نجػػدىا أساًسػػا  

لدى أقطاب الثػورة المضػادة فػى الفكػر األوربػى التػى نشػأت نتيجػة لمثػورة الفرنسػيةخ ولػـ يقنػع بعػض 
ه بمجرد شجب الثورة الفرنسيةخ وما ترتب عمييا مف تصدع فى المجتمع الفرنسىخ ولكف ذىبػوا رموز 

أبعد مف ذلؾخ فنادوا بضرورة العودة إلى األوضاع السابقة عمى الثورةخ حيػث بػدا أف المثػؿ األعمػى 
ؿ الػذى عند مثؿ ىؤالء ىو النظاـ اإلقطاعى الذى كاف قد اندثرخ باعتبػاره النظػاـ االجتمػاعى األمثػ

يحقػػػؽ االنسػػػجاـ والتوافػػػؽ لئلنسػػػافخ والعقػػػؿ اإلنسػػػانى الػػػذى مجػػػده فبلسػػػفة عصػػػر التنػػػويرخ وأرادوا 
نمػا  االعتماد عميو أساسا فى تحميؿ وفيـ مشكبلت اإلنساف والمجتمعخ لػـ يشػاءوا االعتمػاد عميػوخ وا 

يػو أف يطيػع ركزوا عمى كػوف اإلنسػاف ينشػأ فػى مجتمػعخ وتحػت وطػأة تقاليػد معينػةخ ولػذلؾ كػاف عم
 (.39: 3953)السيد ياسيف، ىذه التقاليدخ وأف يعتمد عمييا فى حؿ مشكبلتو 

وفمسػػفتو الوضػػعية التػػى  )كونػػت(،وكػػاف األسػػاس الفمسػػفى ليػػذا التوجػػو ىػػو مػػا ركػػز عميػػو  
إلػػى االىتمػػاـ بكيفيػػة حػػدوث الظػػاىرةخ وعػػدـ االىتمػػاـ بأسػػباب  –بػػيف مػػا دعػػت إليػػو –كانػػت تػػدعو 

يمة الباحث ىى أف يسأؿ نفسو: كيؼ حػدثت الظػاىرة؟ ال لمػاذا حػدثت؟ واليػدؼ حدوثياخ أى أف م
 ىنا ببساطة ىو عدـ التوصؿ إلى دراسة أسباب مظاىر الخمؿ االجتماعى فى المجتمع.

وتصػػُدر نظريػػات التػػوازف بوجػػو عػػاـ عػػف فكػػرة محػػددة تصػػور المجتمػػع باعتبػػاره نسػػقا مػػف  
باالتفػاؽ حػوؿ القػيـ األساسػية التػى تقػـو عمييػاخ وتقػـو ىػذه األفعاؿ يوجد بينيا ثقافػة مشػتركة تتسػـ 

النظريػػات عمػػى أسػػاس تحميػػؿ خػػاص لؤلنسػػاؽ االجتماعيػػة يطمػػؽ عميػػو "التحميػػؿ البنػػائى الػػوظيفى"خ 
وىػػذا التحميػػػؿ يػػػتـ عمػػى مسػػػتوييف: "اسػػػتاتيكى"خ و"دينػػػاميكى" خ فعمػػى المسػػػتوى األوؿ يػػػتـ تصػػػنيؼ 

السػائدة فػى المجتمػعخ وضػروب  )األدوار(قػات االجتماعيػة مثػؿ السمات البنائية المنتظمػة فػى العبل
المكانػػػػػات والتشػػػػػابؾ بػػػػػيف األنسػػػػػاؽ الموجػػػػػودة فعػػػػػبلخ واسػػػػػتراتيجيات تحديػػػػػد األىػػػػػداؼ االجتماعيػػػػػة 
المختمفػػةخ وعمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػةخ وكػػذلؾ الوظػػائؼ األخػػرى التػػى تحػػافظ عمػػى تػػوازف األنسػػاؽ 

 والنظـ االجتماعية.
ه التوازف فى نظرتو لممجتمعخ عف تعريفات خاصة لمصحة والمرض والمسايرة ويكشؼ اتجا 

 )تػالكوت بارسػونز(واالنحراؼخ كما يتضح ىذا مف التعريؼ الذى وضعو عالـ االجتماع األمريكى 
لمصػػحةخ باعتبارىػػا: حالػػة القػػدرة القصػػوى لفػػرد مػػا عمػػى القيػػاـ الفعػػاؿ بػػاألدوار والميػػاـ التػػى ُنّشػػ  

يقػػوـ بيػاخ وىػػى بػػذلؾ تعػرؼ عمػػى أسػػاس إسػياـ الفػػرد فػػى النظػاـ االجتمػػاعىخ وىػػى اجتماعيػا لكػػى 
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ا يتعمػؽ بمكانتػو فػى المجتمػعخ التػى يحػددىا جنسػو وسػنو ومسػتوى ا نسػبيً ا باعتبارىػا أمػرً تعرؼ أيًضػ
 (.23السيد ياسيف: تعميمو.. إلى  ير ذلؾ  

مميات المتداخمػة بػيف األنسػاؽ أما اتجاه الصراعخ فيو مرادؼ لمتحميؿ التاريخىخ فتفسير الع 
االجتماعيػػة يعتمػػد عمػػى رصػػد التحػػوالت التػػى تصػػيب العبلقػػات االجتماعيػػة. ويعتمػػد ىػػذا التحميػػؿ 
عمى مفيوـ أساسى لوصؼ التغير التاريخى واالجتماعى الذى يتضمف نشػأة ضػروب  جديػدة  مػف 

فيػػـو  اال تػػػراب خ السػػموؾخ ال ضػػروب  منحرفػػة خ كمػػا ذىبػػت إلػػػى ذلػػؾ نظريػػات التػػوازفخ وىػػو م
 والتغير ىو االستجابة التقدمية لحالة اال تراب.

ا لمصػػحة أو السػػواءخ  يػػر أف القػػيـ ا خاًصػػويمكػػف القػػوؿ أف نظريػػة الصػػراع تتضػػمف تعريفًػػ 
الكامنة وراءه تشير إلى متطمبات النمو والتغير أكثر مف إشارتيا إلى التكيػؼ مػع ضػروب التطبيػؽ 

مفترضػػة لمحفػػاظ عمػػى النظػػاـ االجتمػػاعى القػػائـخ فالصػػحة والمػػرض السػػائدةخ أو مػػع االحتياجػػات ال
 تعرؼ عمى ضوء االحتياجات المفترضة لمنمو الفردى واالجتماعى.

والمشكبلت االجتماعية تنجـ أساًسا عف ضروب التطبيؽ اال ترابيػة لمجماعػات المسػيطرةخ  
شػػكبلت اإلداريػػػة لمنظػػػاـ ال تعكػػػس الم فػػػى نظريػػة الصػػػراع -وعمػػى ذلػػػؾخ فالمشػػكبلت االجتماعيػػػة 

االجتماعى القائـخ وال فشؿ األفراد فى القياـ باألدوار التى أعدوا ونشئوا اجتماعيا لمقياـ بياخ ولكنيا 
 (.21)السيد ياسيف: تعكس فشؿ المجتمع فى التكيؼ مع مطالب األفراد واحتياجاتيـ المشروعة 

طػور متبلحػؽ السػرعة عمػى عمػـ جتماعيػة الناتجػة عػف حركػة التوىكذا تػنعكس األزمػات اال 
و: فػى كػؿ التحػوالت السػريعة المتبلحقػة االجتماعخ وىو األمر الذى نتأكد منو مف خبلؿ البصر بأن

التػػى شػػػيدتيا المجتمعػػػات اإلنسػػانية عبػػػر عػػػدة عقػػودخ وخاصػػػة بعػػػد الحػػرب العالميػػػة الثانيػػػةخ وجػػػد 
ث ىػػػو منػػػوط بدراسػػػة ىػػػذه أصػػػحاب عمػػػـ االجتمػػػاع أف ىػػػذا العمػػػـ أصػػػبح يعػػػيش موقفًػػػا صػػػعًباخ حيػػػ

التحوالتخ والبصر الصحيح بعمميا وتداعياتوخ والروابط التى عسى أف تكوف بينياخ ومدى اختبلفيػا 
أو اتفاقيا مف مجتمع إلى آخرخ وما إذا كانت ىناؾ قواعد وقوانيف تحكػـ حركتيػاخ ومػدى مػا يمكػف 

مجتمػػع أو ذاؾخ أو مجموعػػة عممػػو لمتنبػػؤ بمػػا سػػوؼ تصػػير إليػػوخ وكيفيػػة استشػػراؼ مسػػتقبؿ ىػػذا ال
المجتمعػػات..إلى  يػػر ىػػذا وذاؾ مػػف مشػػكبلت خ وقضػػاياخ تفرزىػػا  البػػا مثػػؿ ىػػذه التحػػوالتخ وىػػو 

فػػػألؼ مؤلفًػػػا كبيػػػًرا ترجمػػػو  (2001جولػػػدنر، األمػػػر الػػػذى شػػػد انتبػػػاه عػػػالـ اجتمػػػاعى كبيػػػر مثػػػؿ  
نجػد أنفسػنا بالفعػؿ أمػاـ  حيػث )األزمػة القادمػة لعمػـ االجتمػاع الغربػى(،الدكتور عمػى ليمػة بعنػواف 

فػى مقدمتػو ليػذه  (21: 2001)عمػى ليمػة، مجموعة أزمات واجييػا التنظيػر االجتمػاعىخ يعػددىا 
 الترجمةخ فى الخطوط العريضة التالية:

تمؾ التى واجيت عمـ االجتماعخ وكأنو عكس ما بدأ العالـ يتحوؿ إليو مػف  األزمة األولى: 
متحدةخ وآخػر اشػتراكىخ يقػوده مػا كػاف يسػمى باالتحػاد السػوفيتىخ معسكر رأسمالى تقوده الواليات ال

ومػػا رافػػؽ ىػػذا مػػف حػػرب بػػاردةخ فػػاذا بعمػػـ االجتمػػاع ينقسػػـ بػػدوره إلػػى تيػػاريف كبيػػريفخ أحػػدىما يقػػـو 
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عمػػى التنظيػػر الماركسػػىخ ويوصػػؼ بالراديكاليػػةخ واآلخػػر يسػػتند إلػػى الميبراليػػةخ ويوصػػؼ بالوظيفيػػةخ 
حفػػاظ عمػػى األوضػػاع االجتماعيػػة القائمػػة فػػى دائػػرة دولػػو ونظمػػوخ ونشػػب وكػػؿ منيمػػا يسػػعى إلػػى ال

صػػراع بػػيف عمػػـ االجتمػػاع االشػػتراكىخ وعمػػـ االجتمػػاع الرأسػػمالىخ إف صػػح ىػػذا التوصػػيؼخ الػػذى 
بدت فيو  اإليديولوجيا  ىى الحاكمة فى ذلؾ الصراع. ثـ إذا باالتحاد السوفيتى ينيػار ومعػو الػنظـ 

ومػف ثػـ بػدأ تراجػع عمػـ االجتمػاع مػف موقعػو  )انتيال اإليػديولوجيا(،سمى بػ  الموالية لوخ ويعمف ما
كقػػوة نقػػد مجتمعػػىخ مسػػتندا إلػػى إيديولوجيػػة محػػددة خ سػػعًيا نحػػو ترشػػيد حركػػة المجتمػػعخ إلػػى قػػوة 
احترافيةخ تسعى إلى البحث عما يحدث فى الواقع أحياًناخ وتشوفا إلى ما ىو مػأموؿ ومر ػوب فيػوخ 

 ا الحد الفاصؿ بيف التأمؿ واليوتوبيا.متجاوزا أحيان
تمثمػػػت فػػػى إرث عممػػػى اجتمػػػاعىخ حػػػرص عمػػػى تبنػػػى المنيجيػػػة العمميػػػة  األزمػػػة الثانيػػػة، 

المتبعػػػػة فػػػػى العمػػػػوـ الطبيعيػػػػةخ مػػػػف حيػػػػث الواقعيػػػػة والتجريػػػػبخ ممػػػػا عكػػػػس إ فػػػػااًل لمػػػػا تتسػػػػـ بػػػػو 
ى ىػػذا فػػى موضػػوعات موضػػوعات العمػػـو الطبيعيػػة مػػف تجػػانسخ داخميػػا مثػػؿ خارجيػػاخ بينمػػا ينتفػػ

العموـ االجتماعيةخ التى تتمحور حوؿ اإلنسافخ حيث يمكف أف يسػمؾ عمػى  يػر مػا يػبطفخ فضػبل 
عف التبايف المذىؿ بيف الناسخ مكتفيف باالقتناع بأف ىناؾ قواسـ عامػة مشػتركة بػيف البشػرخ فكػأف 

موكياتو أو مواقفػػػو اإلنسػػػاف  صػػػندوؽ أسػػػود خ بحيػػػث تبػػػيف لنػػػا أننػػػا ال نحتػػػاج لفيمػػػو إلػػػى معرفػػػة سػػػ
واتجاىاتػو فقػط بشػأف موضػوعات محػددةخ لكننػا استشػػعرنا أىميػة التعػرؼ كػذلؾ عمػى المعػانى التػػى 

سػبة التػى تشػكؿ حػػوىر المعػانى ىػى العناصػر القاعديػػة الرايخمعيػا اإلنسػاف عمػى ىػذه العناصػػر خ ف
 و.الذات اإلنسانيةخ وىو ما صعب عمى عمماء االجتماع درسو بدقة وضبط إيقاعات

وتجمػػػػت مظػػػػاىر أزمػػػػة ثالثػػػػة نتيجػػػػة تبلحػػػػؽ التحػػػػوالت المتسػػػػارعة التػػػػى واجييػػػػا التنظيػػػػر  
ه فػػى التعامػػؿ مػػع تحػػوؿ خ ال يمبػػث أف ينكشػػؼ عػػف عجػػز اعىخ فػػاذا بكػػؿ مرحمػػة تفػػرز تنظيػػًرااالجتمػػ

ذا بالسػػاحة تمتمػػ  بصػػور تنظيػػر مختمفػػةخ وخاصػػة فػػى البػػدايات حيػػث بػػرزت صػػور آخػػر جديػػدخ و  ا 
ا ؿ أف يكوف جامًعػا مانًعػاخ لكػف عجػزا عػف المواجيػة يتبػدىخ فيػتـ التخمػى تػدريجيً تنظير شامؿ يحاو 

عف تمؾ األنساؽ الفكرية الكمية الشاممةخ لتظير محاوالت متعددة لمتنظير تقتصر عمػى جانػب دوف 
ا آخػػرخ كمػػا رأينػػا فػػى السػػموكية التػػى حصػػرت نفسػػيا فيمػػا يظيػػر مػػف السػػموؾ ويمكػػف بحثػػو تجريبًيػػ

د اإلنسػػػػاف مػػػػرة أخػػػػرى إلػػػػى التخمػػػػى عػػػػف التنظيػػػػر التجزئيػػػػىخ ويعػػػػود إلػػػػى النظػػػػرات وقياسػػػػوخ ليعػػػػو 
 الكمية..وىكذا دواليؾ.

ويشير مظير تأـز آخر نتيجة رياح عاتية تكشػؼ عجػزا عػف المبلحقػةخ بحيػث يػتـ التخمػى  
عػػف دور عمػػـ االجتمػػاع فػػى توجيػػو المجتمػػع أو البحػػث االجتمػػاعىخ ممػػا يجعػػؿ التنظيػػر فػػى حالػػة 

 (.12: 2001)عمى ليمة، ف إمكانيات القياـ بدوره  تخمؼ ع
ويشػػػير بعػػػض آخػػػر إلػػػى الػػػدور الػػػذى قػػػدر لعمػػػـ االجتمػػػاع أف يمعبػػػو فػػػى عالمنػػػا أو مجتمعاتنػػػا    

المعاصػػرة. وبغػػض النظػػر عػػف المرجعيػػة التػػى انطمػػؽ منيػػا عمػػـ االجتمػػاع فػػى مرحمػػة البدايػػةخ أى 
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يػػػةخ أو الموضػػػوعيةخ أو الوضػػػعيةخ فػػػاف روح النقػػػد المرحمػػػة الكبلسػػػيكيةخ سػػػواء كانػػػت المثاليػػػة النقد
 كانت ىى المعبر الحقيقى عف طبيعتو فى مرحمة النشأة التاريخية.

ذا كػػاف عمػػػـ االجتمػػاع يركػػػز عمػػػى مػػا ىػػػو اجتمػػػاعىخ ومػػا ىػػػو عػػػاـخ ومػػا ىػػػو ضػػػرورى   وا 
 -ة المجتمػعإراد –لئلنساف والمجتمعخ فمعنى ذلؾ أنو متوجو أساًسا نحو تحقيؽ اإلرادة االجتماعية 

ومتوجػػو نحػػو المصػػالح العامػػة متجػػاوًزا المصػػالح الفرديػػة والفئويػػة خ التػػى تػػأتى فػػى مراحػػؿ تاليػػةخ 
ا سػػعيًدا ومتجػػاوًزا الغايػػات اآلنيػػة إلػػى أخريػػات أكثػػر شػػمواًل وأكثػػر اسػػتمراًرا. ومػػا دامػػت  ايتػػو إنسػػانً 

أسػػاليب مػػا يحقػػؽ كػػؿ ىػػذاخ وبػػنفس لػػو أف يػػدرس  دَّ فعػػبًلخ ومجتمًعػػا رحًبػػا فعػػبًلخ فمعنػػى ىػػذا أنػػو الُبػػ
القدر دراسة كؿ ما يحوؿ دوف ىذا. إنو إذف قَدُر عمـ االجتماع أف يكوف مع العامة ومع األ مبيػةخ 
ويقؼ ضد مػف يقػؼ ضػدىـ. إف جممػة الوظػائؼ االجتماعيػة المتميػزة لعمػـ االجتمػاع ونظريتػو ىػى 

مف الزمافخ لـ يكف يسمح بتدريسو فى التى جعمت كثيريف يتخوفوف منوخ حتى إنوخ قبؿ عقود قميمة 
ف دور النظريةخ ودور العمـ باألساسخ متوجو نحو العدؿ ات دوف الجامعية فى إنجمتراخ إذ إالمستوي

لمكؿ والخير لمكؿ والسعادة لمكؿ خ متوجػو نحػو تغييػر المجتمػعخ لكػى يكػوف أكثػر قػدرة عمػى تحقيػؽ 
ييػػر اإلنسػػافخ لكػػى يكػػوف أكثػػر قػػدرة عمػػى تحقيػػؽ وظائفػػو والتزاماتػػو تجػػاه اإلنسػػافخ ومتوجػػو نحػػو تغ

وظائفػو والتزاماتػو تجػاه المجتمػعخ وليػػذا ولػد عمػـ االجتمػاع لكػى يكػػوف نقػدًياخ وعمًمػا رافًضػا لكػؿ مػػا 
 (.15: 3903)عبد الباسط عبد المعطى، ىو ضد إنسانية اإلنساف 

الوظػػائؼ النوعيػػة وباختصػػار شػػديدخ يعػػد االىتمػػاـ بقضػػايا النقػػد االجتمػػاعى مػػف بػػيف أبػػرز  
التػى أكػػدت ضػػرورة اضػطبلع نظريػػة عمػػـ االجتمػػاع بيػاخ وكممػػا كػػاف ىػػذا الػدور أكثػػر ارتباًطػػا بعمػػـ 
االجتمػػاعخ ومػػف ثػػـ باالسػػتغراؽ فػػى مشػػكبلت عرضػػية وجزئيػػة كحػػوادث السػػياراتخ وسػػوء الخدمػػة 

مػرضخ ويحػوؿ الصحيةخ وتقسيـ الػدوؿ إلػى  نيػة وفقيػرة.. إلػخ يعنػى اىتمامػا بػالعَرض ال بأصػؿ ال
الباحػػػث العممػػػى االجتمػػػاعى إلػػػى "ميكػػػانيكى مشػػػكبلت"خ ال يختمػػػؼ عػػػف الحرفػػػى العفػػػوى بػػػالمعنى 
األصيؿ لمكممة. وال يعنى ىذا ترؾ النقد لمكممات والنوايا الطيبةخ ألف صرامة النقػد ليسػت ىػى التػى 

نمػػػػا أصػػػػمو االجتمػػػػاعى التػػػػاريخىخ وأثػػػػره عمػػػػى تػػػػوازف القػػػػوى االجتماع يػػػػةخ والعوامػػػػؿ تحػػػػدد أثػػػػرهخ وا 
األساسػػية المػػؤثرة فػػى العبلقػػات االجتماعيػػة بػػيف الجماعػػاتخ فضػػبًل عػػف إمكػػاف وصػػولو لمجمػػاىيرخ 
وخروجػػو عػػف نطػػػاؽ حمقػػات األسػػاتذة وصػػػالوناتيـخ فحيػػاة النػػػاس الواقعيػػة ىػػى فػػػى نيايػػة الجولػػػةخ 

 (.19: 3903عبد الباسط عبد المعطى، االختبار الحقيقى لنظرية عمـ االجتماع  
ظػػػاىرة ذات انتشػػػار  )النزعػػػة الراديكاليػػػة الجديػػػدة(و )اليسػػػار الجديػػػد(مػػػى ىػػػذا اعتُبػػػر وع 

عػػالمىخ حيػػث تعػػد حركػػة اجتماعيػػة ذات حػػدود ممتػػدة تحتػػوى عمػػى تنػػوع متبػػايف مػػف االسػػتعدادات 
السياسية التى يعتمد تماسكيا عند ىذا الحدخ عمى أبنية تحتية جديدةخ بداًل مف استنادىا إلػى بػرامج 

يديولوجيات مدروسة ومحكمةخ لجيؿ الشباب. وقد ارتبطت ىذه الحركػة بقػوة فػى الواليػات سياسي ة وا 
المتحػػػػدة بحركػػػػة الحقػػػػوؽ المدنيػػػػة الصػػػػاعدة مػػػػف أجػػػػؿ تحريػػػػر السػػػػودخ وليػػػػا جػػػػذورىا فػػػػى كػػػػؿ مػػػػف 
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المجتمعػات الزراعيػػة فػػى الجنػػوبخ وفػػى مجتمعػػات الجيتػػو فػػى المدينػػة. وقػػد وجػػو ىػػذا النضػػاؿ بػػيف 
ور حوؿ  قضايا الجوع  والقضايا المرتبطة بيا كقضايا الحريات المدنية. وقد تطورت السود لكى يد

ىذه الحركة بسرعةخ حيػث لعنػت خػبلؿ تطورىػا ىػؤالء الػذيف ينتمػوف إلػى التػراث النظػرى والسياسػى 
القديـ. وقد تـ ىجرىـخ وفى نطاؽ عقد واحد بالتحديد تحركػت حركػة اليسػار الجديػد مػف رفػع شػعار 

 (.791)بقوة السود()جولدنر: المطالبة إلى اآلف()الحرية 
وقد صاحب ظيور اليسار الجديد وما ارتبط بو مف حركات اجتماعيػة حركػة فكريػة عبػرت  

عػػػػف رفضػػػػيا لممجتمػػػػع الرأسػػػػمالىخ ومػػػػا يػػػػرتبط بػػػػو مػػػػف إيػػػػديولوجيات  –عمػػػػى المسػػػػتوى الفكػػػػرى –
لػػى ونظريػػات. ولقػػد اتخػػذت ىػػذه الحركػػة طابًعػػا نقػػدًيا موجيًػػا إلػػى ب نػػاء المجتمػػع نفسػػو مػػف ناحيػػةخ وا 

أىميػػػػة ىػػػػذه الحركػػػػة إلػػػػى  (239: 3901)أحمدزايػػػػد، البنػػػػاء النظػػػػرى مػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرى. وأرجػػػػع 
 مجموعة مف االعتبارات تتمخص فيما يمى:

أف ىػػذه الحركػػة تكشػػؼ بجػػبلء عػػف واقػػع المجتمػػع الرأسػػمالىخ وتمػػيط المثػػاـ عػػف تناقضػػاتو  -ٔ
 الحركات االجتماعية المفقودة.الداخمية التى كانت أساًسا لظيور 

أف ىػػذه الحركػػة قػػد ارتبطػػت ارتباًطػػا وثيقًػػا باليسػػار الجديػػدخ بحيػػث يمكػػف القػػوؿ أف ميمػػة  -ٕ
النقػػاد كانػػت تنحصػػر فػػى الكشػػؼ عػػف مشػػكبلت البنػػاء االجتمػػاعى القػػائـ وربطيػػا باإلطػػار 

اعيػة محاولػة العاـ ليذا البناءخ وما يتحكـ فيو مف قوىخ بينما كانت ميمػة الحركػات االجتم
تغيير ىذا البناءخ أو ممارسة كافة الضغوط مف أجؿ تغييػرهخ وكبلىمػا   الفكػر والممارسػة  

 يعبراف عف بعض مظاىر الصراع الفكرى والبنائى فى المجتمعات الغربية.
قد انبثؽ مباشرة  –كما تمثؿ فى رايت ميمز  –أف االتجاه النقدى المبكر فى عمـ االجتماع  -ٖ

مثػػؿ ىػػذا االتجػػاه  -النقديػػةخ بػػؿ إنػػو ارتػػبط بيػػا وشػػارؾ فييػػاخ فرايػػت ميمػػزعػػف ىػػذه الحركػػة 
يعتبػػػر أحػػػد دعػػػاة اليسػػػار الجديػػػدخ وأحػػػد الػػػذيف وجيػػػوا نقػػػدىـ لممجتمػػػع  –النقػػػدى المبكػػػر 

الرأسػػػػمالىخ ولكنػػػػو اسػػػػتطاع أف يرتفػػػػع مػػػػف مسػػػػتوى النقػػػػد االجتمػػػػاعى إلػػػػى مسػػػػتوى النقػػػػد 
 ية عف آراء معاصريو مف جيؿ النقاد.السوسيولوجىخ األمر الذى ميز آراءه النقد

ا ألىـ خصائص التوجو االجتماعى أما عمماء االجتماع البريطانييف فقد قدـ بعضيـ تصورً  
 (:273، 3902)سمير نعيـ أحمد: الراديكالى يمكف تمخيصيا فيما يمى 

ًمػػا تؤكػػد النظريػػة الراديكاليػػة عمػػى حقيقػػة أف قػػدرات اإلنسػػاف  يػػر محػػدودةخ وأف بامكانػػو دائ -ٔ
 تغيير الواقع المادى واالجتماعى الذى يعيش فيو وكذلؾ تغيير نفسو ليصبح أكثر إنسانية.

أف ىػػػػػذا الواقػػػػػع دائػػػػػـ التغيػػػػػرخ وأنػػػػػو ال يتسػػػػػـ بالسػػػػػكوف أو الثبػػػػػات كمػػػػػا تػػػػػدعى النظريػػػػػات  -ٕ
المحافظػػةخ وبالتػػالى فػػاف ميمػػة النظريػػة االجتماعيػػة تقػػديـ فيػػـ عممػػى سػػميـ لمقػػوانيف التػػى 

 يير بحيث يستطيع اإلنساف أف يحدث ىذا التغيير فى مجتمعو وفًقا ليا.تحكـ ىذا التغ
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أف يكػػػوف ىنػػػاؾ  دَّ مادامػػػت ىنػػػاؾ مصػػػالح متعارضػػػة ومتضػػػاربة داخػػػؿ المجتمػػػعخ فانػػػو الُبػػػ -ٖ
 صراعخ وأف فكرة اإلجماع القيمى واالتفاؽ الجمعى خرافة.

ةخ ولكػف عمييػا أف ماعية يجب أال تقنع أبػدا بمجػرد الوصػؼ لؤلوضػاع القائمػتالنظرية اإلج -ٗ
تقػػدـ أسػػاليب عمميػػة لتغييػػر المجتمػػع إلػػى الصػػورة المثمػػى التػػى توصػػمت إلييػػاخ مػػف خػػبلؿ 

 تحميؿ المجتمعات القائمة.
النظرية االجتماعية يجب أف تكوف موجية لتمؾ المجموعات والفئات االجتماعيػة التػى مػف  -٘

تفيدة مػف األوضػػاع مصػمحتيا إحػداث التغييػر فػػى المجتمػعخ وليسػت تمػؾ المجموعػػات المسػ
 القائمة.

ولػػػيس مػػػف الضػػػرورى أف تكػػػوف ىػػػذه المجموعػػػات ىػػػى البروليتاريػػػا فقػػػطخ كمػػػا تؤكػػػد ذلػػػؾ  
.. ايػػات عموًمػػالنسػػال، والممػػونيف، واألقمالماركسػػيةخ ولكػػف يمكػػف أف تشػػمؿ كػػؿ الفئػػات المقيػػورة  

 .(3902،272إلخ( )سمير نعيـ أحمد: 
يـ حوؿ كثير مف تفاصيؿ النظرية االجتماعية إال أف ومع أف الراديكالييف يختمفوف فيما بين 

 فيما يمى: (272: 3902)سمير نعيـ، ىناؾ خصائص عامة مشتركة بيف الراديكالييف يجمميا 
أف االتجػػاه الراديكػػالى فػػى عمػػـ االجتمػػاع الغربػػى الرأسػػمالى جػػزء مػػف اليسػػار الجديػػدخ سػػواء  -ٔ

 عمى المستوى األكاديمى أو المستوى السياسى.
لغالبيػػػػة الكبػػػػرى مػػػػف أصػػػػحاب االتجاىػػػػات الراديكاليػػػػة مػػػػف الشػػػػبابخ وبخاصػػػػة الطمبػػػػة أف ا -2

والمدرسػػػػيف فػػػػى الجامعػػػػػةخ وىػػػػـ ال يشػػػػػغموف مناصػػػػب عميػػػػا فػػػػػى المؤسسػػػػات التعميميػػػػػة أو 
الجمعيػػات العمميػػةخ وأف ظيورىػػا ارتػػبط بظيػػور الحركػػات الطبلبيػػة فػػى أمريكػػا وأوربػػا مثػػؿ 

)حركػة الطػالب SDSو  (،3900القػومى سػنة  )المجنة الطالبيػة لمتنسػيؽSNCCحركة ٍ 
 (.الكممةحركة حرية) FSMمف أجؿ مجتمع ديمقراطى، و

أف االتجاىات الراديكالية اليسارية الجديدة ليست فقط أكاديميةخ ولكنيا أيًضا سياسػيةخ فيػى  -ٖ
تتعدى المؤسسات القائمة وأساليب الحياة السػائدة فػى البمػداف الرأسػماليةخ وحتػى فػى البمػداف 

 لتى كانت تضميا المنظومة االشتراكية قبؿ تفككيا وسقوطيا.ا
أف ىػػذه االتجاىػػات ال تقتصػػر عمػػى بمػػد بعينيػػاخ ولكنيػػا ظػػاىرة تشػػمؿ المجتمعػػات الغربيػػة  -ٗ

الرأسماليةخ وخاصة الواليات المتحدة وفرنسا وألمانياخ وبعض البمػداف التػى تػدور فػى فمكيػاخ 
 ادية لبلستعمار.مثؿ البرازيؿ التى ظيرت فييا اتجاىات مع

أف ىذه البمداف تتحذ موقفا معارضا مف التسػمطيةخ سػواء فػى الغػربخ أو فػى الشػرؽخ والػذى  -٘
يتضػػح فػػى المؤسسػػات القائمػػة عمػػى البيروقراطيػػةخ والتػػدرج اليرمػػى لمسػػمطةخ كمػػا يوجػػد فػػى 
المجتمعات الرأسمالية الحديثةخ والذى يعتمد عمػى الممكيػة الخاصػة لوسػائؿ اإلنتػاج وتكػدس 
الثػػػػروة فػػػػى أيػػػػػدى القمػػػػةخ واألسػػػػػاس الطبقػػػػى لمعبلقػػػػات االجتماعيػػػػػة. وتطالػػػػب االتجاىػػػػػات 
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الراديكاليػػػة بخمػػػؽ مجتمعػػػات خاليػػػة مػػػف العبلقػػػات الطبقيػػػة خ تعتمػػػد عمػػػى التسػػػيير الػػػذاتىخ 
 وجماعية اتخاذ القرارات عمى المستوى الجماىيرى.

ليةخ وىػذا لػف يكػوف ممكًنػا إال تتخذ ىذه االتجاىات موقفا معارضا تماما لمعنصرية واإلمبريا -ٙ
 بالقضاء عمى األساس الطبقى لمعبلقات الطبقية فى المجتمعات الرأسمالية الحديثة.

ومػػف ىنػػا رأى المؤرخػػوف لعمػػـ االجتمػػاع الراديكػػالى أنػػو قػػد ظيػػر بقػػوة فػػى الواليػػات المتحػػدة  
فقداف الشباب لثقتيـ فى نظًرا لعوامؿ عدة سادت المناخ السياسى واالجتماعى فى ىذا البمد أىميا: 

النظاـ األمريكػى واكتشػافيـ لزيػؼ ادعػاءات القػوى الحاكمػة عػف أنيػا تيػدؼ لمتقػدـ والسػبلـ والرخػاء 
 (.217، 3902)سمير نعيـ أحمد:والعدالة االجتماعية 

لقػػد رأى الشػػباب كيػػؼ أف كػػؿ مػػا تفعمػػو القػػوى الحاكمػػة مضػػاد تمامػػا الدعػػاءاتيـخ فالبطالػػة  
ت الطبقػى يتزايػدخ وقمػع المعارضػيف لمحكػـ يتخػذ أعنػؼ الصػور الصػور حتػى ليصػؿ تتزايدخ والتفػاو 

عمػػى إبػػادة الجػػنس البشػػرى فػػى فيتنػػاـخ وعمػػى  اعتمػػدتإلػػى اال تيػػاؿ السياسػػىخ والسياسػػة الخارجيػػة 
التدخؿ المسمح فى أمريكا البلتينية وآسيا. وبدأ المثقفوف وخاصة الطمبة يثيروف أسئمة لػـ تكػف تثػار 

وؿ الطبيعة السياسية لممؤسسات التعميمية التى كانت تدعى أف ميمتيػا األساسػية كشػؼ مف قبؿ ح
جراء البحوث الحرة   (.210، 3902)سمير نعيـ أحمد:الحقيقة وا 

نشػيطيف  )مثػالييف(خ بػؿ كػانوا )ماديػة(ولقد كاف ىػؤالء الطػبلب أبعػد مػا يكونػوا ذوى نزعػة  
ات القيميػػة لمطػػبلب الراديكػػالييف الجػػدد حػػوؿ الحريػػة بصػػورة متعمػػدةخ وتتمحػػور التأكيػػد )يوتػػوبييف(و

ف كػانوا لػـ يتوقفػوا عنػد ذلػؾخ بػؿ إنيػـ اىتمػوا أيضػا بػازدراء امػتبلؾ الػوفرة بػبل كبريػاءخ  والمساواةخ وا 
واشػػتاقوا إلػػى الجمػػاؿ والديمقراطيػػة بالمثػػؿخ واعتقػػدوا فػػى اإلبػػداع والتجديػػد أكثػػر مػػف اعتقػػادىـ فػػى 

إلػػػػى مجتمػػػػع متماسػػػػؾ وقػػػػيـ مشػػػػتركةخ كمػػػػا كػػػػاف لػػػػدييـ رفػػػػض عنيػػػػؼ  أىميػػػػة االتفػػػػاؽخ واشػػػػتاقوا
لمبيروقراطيػػة التػػى تقتػػؿ التميػػز الشخصػػى. كمػػا اشػػتاقوا لبنػػاء "مجتمػػع مضػػاد"خ و"نظػػـ موازيػػة"خ ولػػـ 

وكػاف لػدييـ عػداء لمػا يمكػف إدراكػو  )الػنظـ القائمػة(،ير بوا ببساطة فى أف يستوعبوا أو يقبموا فػى 
كؿ ا تػػػراب عػػػف المجتمػػػع الػػػذى تتسػػػـ عبلقاتػػػو بالطػػػابع المػػػالىخ ولػػػدييـ بصػػػفتو ال إنسػػػانىخ أو بشػػػ

تفضيؿ ألسموب المبادأة والتفرد واإلحساس العميؽ خ والمبادأة فى التفاعػؿ الشخصػىخ بمػا فػى ذلػؾ 
الميؿ إلى التجريب والتعبير الجنسى الكامؿخ كما كانوا ير بػوف فيمػا يعدونػو عبلقػات إنسػانية دافئػة 

ة الجنسية الخبلقة"خ بداًل مف التنظيـ الرشيد لكؿ مف الميف المستغمة أو المؤسسات ونوع مف "النزع
 (.791)جولدنر: البيروقراطية 

وبػػر ـ راديكػػاليتيـ لػػـ يشػػارؾ اليسػػار الجديػػد فػػى عبػػادة بطولػػة مػػاركسخ ومػػف ثػػـ فقػػد ميػػزوا  
الػػػذى رفػػػض  خ والػػػذى فضػػػموه عمػػػى مػػػاركس العجػػػوز)بػػػاالغتراب(نقػػػديا مػػػاركس الشػػػاب الػػػذى اىػػػتـ 

اليوتوبيػػاخ كمػػا رفضػػوا صػػراحة الواقعيػػة السياسػػية لمماركسػػية التاريخيػػة. وبػػدال مػػف االعتمػػاد المعتػػاد 
عمػى الطبقػػة العماليػة مػػف أجػؿ التأييػػدخ خػاؼ الطػػبلب الراديكػاليوف فػػى بعػض األحيػػاف مػف إمكانيػػة 
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 –اصػػة بالسػػود كمػػا اعتقػػد الػػبعض أيًضػػا أف ذلػػؾ سػػوؼ يحػػدث لتجمعػػات الجيتػػو الخ –اسػػتمالتيـ 
ذا كػػانوا قػػد ر بػػوا فػػى التحػػالؼ مػػع الطبقػػة العماليػػةخ فػػانيـ بحثػػوا  بواسػػطة دولػػة الرفاىيػػة الغنيػػة. وا 
أيًضػػا عػػف حمفػػاء ليػػـ بػػيف أعضػػاء تجمعػػات الجيتػػو الثقافيػػة المختمفػػةخ التػػى كانػػت تضػػـ بػػداخميا 

عػامموا مػع حركػة اليسػار طبلب الجامعاتخ واأل نياء المغتػربيفخ الػذيف كػانوا يسػتعدوف عػادة ألف يت
ات السػػػود المترفػػػةخ حتػػػى لػػػو شػػػؾ الػػػبعض فػػػى صػػػورة ذرائعيػػػة. كمػػػا ضػػػمت سػػػكاف تجمعػػػالجديػػػدة ب

التػػزاميـ بػػالتغير االجتمػػػاعى الراديكػػالىخ وكػػػذلؾ أعضػػاء األنمػػاط المختمفػػػة لمجماعػػات المنحرفػػػة خ 
فػى إمكانيػة أف يتضػمف وفى الغالب وضع شػباب اليسػار الجديػد أمػبًل عمػى أدوار الفنػانيفخ اعتقػاًدا 

عمميـ نقًدا جػاًدا لمقػيـ التقميديػةخ كمػا أنيػـ قػدموا بالمثػؿ رؤيػة جديػدة لقػيـ بديمػةخ وتضػمف اىتمػاميـ 
بالفف والجوانػب الجماليػة بصػورة عامػة اعتقػادىـ بػأف مػا يحتاجػو المجتمػع األمريكػى ىػو قػدر كبيػر 

 تغيرا فى كؿ الثقافة. مف التغير أكثر مف التغير االقتصادى أو المادىخ باألحرىخ
ولػػـ تتضػػح أىميػػة شػػباب اليسػػار الجديػػد والمتعػػاطفيف الكثيػػريف معيػػـ مػػف خػػبلؿ أعػػدادىـ  

فقطخ ولكف مف خبلؿ موقعيـ االجتماعى كذلؾخ فكونيـ طبلًبا جامعييف جعميـ ذوى أىمية خاصػة 
ؿ المػدى الػذى بالنسبة لبلتجاه الوظيفى بصفة خاصةخ والنظريػة االجتماعيػة بصػورة عامػةخ وقػد مثػ

أمكػػػف تقػػػديرهخ والػػػذى مػػػارس فػػػى إطػػػاره الطػػػبلب ضػػػغطا عمػػػى المدرسػػػيف شػػػيئا عممػػػت المؤسسػػػات 
األكاديمية عمى إبقائو سًرا خافًيا. وقد مثػؿ الجانػب الحاسػـ ىنػا فػى أنػو نظػرا ألف كثيػرا مػف أنصػار 

اديمية األساسية اليسار الجديد كانوا مف الطبلبخ فقد وجدناىـ يشتركوف مباشرة فى المؤسسات األك
التػػى صػػيغت فػػى إطارىػػا النظريػػة االجتماعيػػةخ وتػػـ تدريسػػياخ حيػػث ُأعيػػد إنتاجيػػا بصػػورة يوميػػةخ 

لمنسؽ االجتمػاعى الحقيقػىخ الػذى  واختبرت بصورة  ير رسميةخ وبذلؾ اعتبر الطبلب جزًءا مكمبلً 
ضػػغطا لػػو أىميتػػو  ينػػتج النظريػػة االجتماعيػػة وينقميػػاخ وحينئػػذ كػػاف مػػف المحػػتـ أف يمػػارس الطػػبلب

عمى النظرية االجتماعيةخ سواء كانت قائمة فعبًلخ أو نشأت حديثًا فى الجامعػات األمريكيػة. وعمػى 
ؼ األسموب الػذى يػؤثر بػو كشذلؾ فاف أى نظرية اجتماعية منظمةخ يجب عند نقطة معينة أف تست

بع والسػػيد عمػى مسػػار أداء السػياؽ األكػػاديمى والعبلقػات الكائنػػة بػيف الطػػبلب واألسػتاذخ أو بػػيف التػا
 (.790)جولدنر: النظريةخ ومف ثـ تؤثر عمى منتجات النظرية 

وعنػػدما تبمػػورت حركػػة احتجػػاج سػػميت "حركػػة الراديكػػالييف المجتجػػيف"خ سػػعًيا لمػػا أسػػػموه   
بحركة تحرير عمـ االجتماعخ أصدرت بيانػا بػالغ العنػؼخ يعػد أقسػى إدانػة لعمػـ االجتمػاع األمريكػى 

ع الػػذى يسػػاوى البغػػال لػػـ االجتمػػا)ينػػا إيػػراد نصػػو ىنػػا لبػػالغ داللتػػوخ حيػػث كػػاف عنوانػػو الرسػمىخ رأ
 جاء فيو: (71: 3953السيد ياسيف، الثقافى(!! )

مػػة عميقػػةخ ذلػػؾ أف المثقفػػيف يضػػعوف أنفسػػيـ أكثػػر وأكثػػر فػػى خدمػػة ز "تعػػانى المعرفػػة الحديثػػة أ  
االتجػػػاه قػػػد وصػػػؿ فعػػػبًل إلػػػى نقطػػػة  أولئػػػؾ الػػػذيف يقيػػػروف ويسػػػيطروف عمػػػى اآلخػػػريف. ولعػػػؿ ىػػػذا

البلعػػػودةخ فينػػػاؾ عممػػػاء مشػػػاىير فػػػى العمػػػوـ االجتماعيػػػة كرسػػػوا حيػػػاتيـ المينيػػػة لتقػػػديـ النصػػػائح 
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الييػػػآت الحكوميػػػة المنػػػوط بيػػػا تنفيػػػذ  ترشػػػيد(اإلداريػػػة لمػػػديرى مصػػػانع األسػػػمحة ولممسػػػاعدة فػػػى  
ةخ وىػػؤالء العممػػاء أيضػػا قػػد درسػػوا األىػػداؼ التػػى تسػػعى إلػػى تحقيقيػػا السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػ

طػػابع "المنحػػرفيف" وتقاليػػدىـ داخػػؿ ببلدىػػـخ ووافقػػوا أف تجػػرى بحػػوث تيػػدؼ لمسػػيطرة عمػػى حركػػات 
 التمرد و يرىا مف األنشطة الثورية.

إف ىذه األنشطة البحثية المغرقة فى اإلجراـ ينبغى أف تتوقؼ ىى وعمميػة التبريػر النظػرى  
 الستخداـ العنؼ الرسمى. 

إف عمًمػػا اجتماعًيػػا بيػػدؼ إلػػى تحريػػر الشػػعب ولػػيس لقيػػرهخ ال يمكػػف أف ينمػػو ويتطػػور فػػى  
 البيئة الثقافية والمينية الحالية.

إف ىػذه البيئػة يسػيطر عمييػا جماعػة فػى السػػمطة تجػدد نفسػيا دوًمػاخ وذلػؾ بعػد أف أعطػػت  
مينػػة عمػػـ االجتمػػاع. إف تػػدعيًما كافًيػػا لمػػديرى الجامعػػاتخ ولمػػذيف يسػػيطروف عمػػى التعيينػػات فػػى 

أىداؼ ىذه الجماعة تتمثؿ فى الحفاظ عمى  البية النظـ فى المجتمع األمريكىخ وفى العمػؿ عمػى 
 -فػى النظريػة أو فػى التطبيػؽ –إصبلحيا بطريقة رفيقةخ وكذلؾ فػى تعقػب عممػاء االجتمػاع الػذيف 

 يسعوف  إلنشاء نظـ جديدة. 
روة والسػػمطة فػػى أيػػدى طبقػػة مسػػيطرة بالغػػة التحديػػد وىػػذه الطائفػػة الكينوتيػػة تبػػرر تركػػز الثػػ 

التػػػى تقػػػدـ ليػػػا الجامعػػػات الخبػػػراء الػػػذيف ينتمػػػوف إلػػػى طبقػػػة البورجوازيػػػة الصػػػغيرةخ الػػػذيف يخػػػدموف 
أ راضػػػػيا فػػػػى المجػػػػاالت العسػػػػكرية والمؤسسػػػػية. إف ىػػػػذه الجماعػػػػة تضػػػػفى الشػػػػرعية عمػػػػى نشػػػػاط 

لجماعػػػات الداخميػػػة المحتجػػػة. وكػػػذلؾ تؤيػػػد الشػػػرطةخ وتحبػػػذ نظػػػاـ األحكػػػاـ العرفيػػػة الػػػذى يسػػػجف ا
الجيػاز العسػكرى الػػذى يضػرب بعنػؼ الحركػػات الثوريػة التػػى تسػعى نحػو قمػػب الحكومػات المعاديػػة 

 لمديمقراطيةخ وذلؾ خدمة لممصالح االقتصادية واالستراتيجية لمواليات المتحدة األمريكية.
ر السػػػمطة داخػػػؿ الرابطػػػػة إف العمػػػؿ الػػػذى تقػػػػوـ بػػػو جماعػػػة عممػػػػاء االجتمػػػاع التػػػى تحتكػػػػ 

االجتماعيػػػة لعمػػػـ االجتمػػػاعخ والتػػػى تيػػػيمف عمييػػػاخ وكػػػذلؾ الجانػػػب األكبػػػر فػػػى األقسػػػاـ الجامعيػػػةخ 
والمساعدات التى تقدـ إلجراء البحوثخ وقبوؿ الرسائؿ الجامعيةخ ورفضيا بواسطة أكبػر الناشػريفخ 

تعريػؼ عػاـ لعمػـ االجتمػاع  فى كؿ ىذه المجاالت يتمثؿ عمؿ ىذه الجماعة المسيطرة عمى إعطػاء
جبػػػار عممػػػاء االجتمػػػاع اآلخػػػريفخ وكػػػذلؾ الجماعػػػات التػػػى تخضػػػع لمبحػػػث  ولمواقػػػع االجتمػػػاعىخ وا 

 والدراسة عمى قبولو.
إف ىػػدؼ حركػػة تحريػػر عمػػـ االجتمػػاع ىػػو تحطػػيـ بنػػاء السػػمطة الػػذى ييػػيمف عمػػى المينػػةخ  

مييػػػػاخ مػػػػف خػػػػبلؿ تنظيميػػػػا  يػػػػر واسػػػػتبعاد الصػػػػفوة التػػػػى تتمتػػػػع بػػػػالقوة المطمقػػػػة التػػػػى تسػػػػيطر ع
عادة تعريؼ عمـ االجتماعخ حتى يتطابؽ مع الواقع االجتماعى.  الديمقراطىخ وا 

إف عممػػاء االجتمػػاع الراديكػػالييف فػػى حركػػة تحريػػر عمػػـ االجتمػػاع يعارضػػوف القيمػػة التػػى  
 تعطى لمبادئ ومفاىيـ ومناىج ونتائج عمـ االجتماع الرسمى.
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لىخ المعنػػػػػى بالمشػػػػػكبلت اإلنسػػػػػانيةخ ينبغػػػػػى عميػػػػػو أف ينمػػػػػى إف عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع الراديكػػػػػا 
التحمػػيبلت االجتماعيػػة التػػى تػػؤدى إلػػى القضػػاء عمػػى الػػنظـ المخربػػة لمكرامػػة اإلنسػػانية. إننػػا نكػػافح 
لبنػػاء نظػػـ جديػػدةخ تيػػدؼ إلػػى تػػدعيـ االسػػتثمار الشػػامؿ لمقػػدرات اإلنسػػانية".  "جماعػػة تحريػػر عمػػـ 

 االجتماع". 
سػػػابقةخ فػػػاف اليسػػػار الجديػػػد لػػػـ يشػػػكؿ وجيػػػة نظػػػر سياسػػػية أو إيديولوجيػػػة ووفقًػػػا إلشػػػارات  

واحدةخ ولكنو شكؿ شبكة  ير محػددة المعػالـخ تكونػت مػف ردود الفعػؿ  يػر المحػددة بدقػة لممواقػؼ 
االجتماعية التى شيدت انيياًرا مستمرا لمتصورات التقميدية فيمػا يتعمػؽ بكػؿ مػف المنفعػة واألخػبلؽخ 

متزايد لمنفاؽ المنظـخ حيث يشجب اليسار بصورة مميػزة كػبل مػف النفػاؽ األخبلقػى مصحوًبا بادراؾ 
لجيؿ الكبارخ وبالمثؿ عدـ مبلءمة التعميـ الذى تعرض لو أفراد اليسار الجديد. وقػد واصػمت بعػض 
أقساـ اليسار سػعييا لمبحػث عػف عمػـ اجتمػاع جديػد مبلئػـ لمواقػع االجتمػاعى الجديػد الػذى أصػبحوا 

ياتيـ فيوخ إلى حد كبيػر مػف خػبلؿ محاولػة إعػادة تركيػز الماركسػية فػى مػاركس الشػاب يمارسوف ح
الذى اىتـ بظاىرة اال ترابخ وىو االىتماـ الذى شكؿ أكثر المراحؿ عداء لممذىب النفعى فى حياة 

ا كانػػت طبيعػػة الشػػكؿ الػػذى اتخػػذه فػػى النيايػػةخ بػػدت احتماليػػة أف يتػػأثر عمػػـ اجتمػػاع مػػاركس. وأًيػػ
الجديد بالطبيعة الجديدة لمثقافة النفعيةخ التى وجػد اليسػار الجديػد نفسػو بعػد ذلػؾ فػى إطػاره.  اليسار

وبػػػذلؾ بقيػػػت النفعيػػػة تشػػػكؿ أحػػػد أسػػػس االنتقػػػاؿ إلػػػى عمػػػـ اجتمػػػاع راديكػػػالى جديػػػدخ بينمػػػا شػػػكمت 
 األخبلؽ األساس األخػر. ومثممػا وجػدنا أف الماركسػية الكبلسػيكية قػد تػأثرت بصػورة معقػدة بواسػطة
المػػذىب النفعػػى القػػديـخ فقػػد بػػدا مػػف المؤكػػد  الًبػػا أف عمػػـ االجتمػػاع الراديكػػالى الجديػػد قػػد تػػأثر بيػػا 

 كذلؾ خ ولكف بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية بواسطة المذىب النفعى الجديد.
وصػػػحيح أف االتجػػػاه الػػػوظيفى فػػػى عمػػػـ االجتمػػػاعخ خاصػػػة فػػػى الواليػػػات المتحػػػدة كػػػاف قػػػد  

ح مف العسير إنكارىػاخ إال أنػو فقػد بريقػو بعػد ذلػؾ. وقػد كشػؼ مسػح قػومى أشػرؼ أحرز صور نجا
أف  ٜٗٙٔطبػػػؽ عمػػػى عممػػػاء االجتمػػػاع األمػػػريكييف فػػػى عػػػاـ  (،779: 2001)جولػػػدنر، عميػػػو 

%  كػػانوا يميمػػوف نحػػو تأييػػد النظريػػة الوظيفيػػةخ ٓٛالغالبيػػة الكاسػػحة مػػنيـ خ فػػى الحقيقػػةخ حػػوالى 
فػػػػػى الجمعيػػػػػػة  )كنجزلػػػػػى ديفػػػػػز(المحاضػػػػػرة الرئاسػػػػػية التػػػػػى ألقاىػػػػػا وبيػػػػػذا المعنػػػػػىخ فقػػػػػد كانػػػػػت 

صػػحيحة تماًمػػا فػػى القػػوؿ بػػأف االتجػػاه الػػوظيفى وعمػػـ  ٜٜ٘ٔالسوسػػيولوجدية األمريكيػػة فػػى سػػنة 
أنػػو إذا كػػاف قػػد فيػػـ أفكػػار المسػػتر  )جولػػدنر(االجتمػػاع األكػػاديمى قػػد أصػػبحا شػػيًئا واحػػًدا. ويػػرى 

أراد أف يؤكػد أنػو لػيس ىنػاؾ شػ  صػحيح بصػورة محػددة يتعمػؽ ديفيز بصورة صحيحة خ فيبدو أنو 
بالتحميؿ الوظيفى وحدهخ وأف أى ش  يعتبر صحيحا بالنسبة لمتحميؿ الوظيفى أصبح شائًعا فى كؿ 

وه التحميػؿ نػيف اسػتمرا مختمفػيفخ فانػو ممػا يشػالتحميؿ السوسيولوجىخ وىػو يفتػرض أنػو بػر ـ أف اإلث
جرد تعبيػر مػف االفتراضػات الفمسػفية لمتحميػؿ السوسػيولوجىخ تمػؾ الوظيفى ويشكؾ فيوخ أف يكوف م

 (. 779)جولدنر: االفتراضات التى تفتقد الصحة العممية 
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فاذا نظرنا إلى محاضرة ديفيزخ ليس بالنظر إلى صحة حججياخ ولكف باعتبارىا إشارة إلى  
أصػػبح مػػف الصػػعب حالػػة االتجػػاه الػػوظيفى كمدرسػػة فكريػػةخ حيػػث تتضػػمف أطروحػػة ديفيػػز أنػػو قػػد 

ا أف مقالػػة إدراؾ الحػػدود بػػيف االتجػػاه الػػوظيفى وبػػيف المػػدارس الفكريػػة األخػػرى. ومػػف الواضػػح تماًمػػ
ديفيػػز ال تعمػػف عػػف زواج االتجػػاه الػػوظيفى وعمػػوـ االجتمػػاع األخػػرىخ بػػؿ ىػػى بػػداًل مػػف ذلػػؾ كانػػت 

متميػػػزة خ ولػػػذلؾ تعػػػد إنػػػذارا بالحاجػػػة إلػػػى اليقظػػػة لمحفػػػاظ عمػػػى االتجػػػاه الػػػوظيفى باعتبػػػاره مدرسػػػة 
مبلحظػػات ديفيػػز ميمػػة ومقنعػػةخ لػػيس لمجػػرد أنيػػا تبػػرىف مباشػػرة عمػػى أف االتجػػاه الػػوظيفى قػػد فقػػد 
تميػػزهخ ولكػػف أيًضػػا بصػػفتو خبلفػػا مػػع زمبلئػػو الػػوظيفييف السػػابقيفخ حيػػث تعػػد ىػػذه المبلحظػػات فػػى 

ذا اإلطػػار تعػػد مقالػػة ذاتيػػا إشػػارة إلػػى انػػدفاع االتجػػاه الػػوظيفى الواضػػح نحػػو تحمػػؿ حػػدودهخ وفػػى ىػػ
ديفيػػز بصػػورة أساسػػية تعبيػػًرا عػػف ارتػػداده عػػف االتجػػاه الػػوظيفى وأكثرىػػا شػػيرةخ حيػػث تعبػػر حجػػج 

 ديفيز عف االنشقاقات والتحديات واألزمة التى انتظرت االتجاه الوظيفى فى قمة انتصاره.
قًػػا مػػف وعمػػى نقػػيض عػػالـ اجتمػػاع مثػػؿ  مػػور خ مػػف حيػػث انتقػػاده لبلتجػػاه الػػوظيفىخ انطبل 

أو حسػػبما يسػػميو ىػػو بصػػورة صػػحيحة"الحركة  –اليسػػارخ فػػاف تخمػػى ديفيػػز عػػف االتجػػاه الػػوظيفى 
يعبر عما يمكف تسميتو نقػد االتجػاه الػوظيفى خ انطبلقػا مػف " اليمػيف" خ حيػث نجػد أف  –الوظيفية" 

خػػر خ وىػػو نقػده ييػػاجـ االتجػػاه الػػوظيفى الفتقػاده القػػدرة عمػػى االنفصػػاؿ  الػػذى يعػد صػػحيًحا ىػػو اآل
االنفصاؿ الذى يدركو مف منظور منيجىخ والذى يعبر بدرجة أكثر عف موقؼ وصفىخ ومع ذلػؾخ 
تتمثػؿ أىميػة نقػد ديفيػز بالنسػبة لنػا فػى كونػو يعػد أحػد المؤشػرات الكثيػرة لمتنػوع المتزايػد فػى التعبيػػر 

  الفردى لجيؿ تبلميذ بارسونزخ حتى الذيف وجدوا قبؿ الحرب العالمية الثانية.
وبغػػض النظػػر عػػف أى شػػ  آخػػرخ فقػػد كػػاف نجػػاح االتجػػاه الػػوظيفى يعنػػى زيػػادة كبيػػرة فػػى  

تكػػاثر مناصػػريو. وقػػد كػػاف مػػف المتوقػػع أف تػػؤدى ىػػذه الكميػػة بحػػد ذاتيػػا إلػػى إنتػػاج تنػػوع ىائػػؿ فػػى 
موقفػػو النظػػرىخ وفضػػبًل عػػف ذلػػؾخ فانػػو مػػف المحتمػػؿ أف ينمػػو ىػػذا التنػػوع بدرجػػة أكثػػر طالمػػا أف 

لقدامى والجددخ ىـ مثقفوف ليـ تفردىـ الذى يفرض عمييـ أف يكسبوا مكانتيـ عف طريؽ مناصريو ا
تمييز أدواتيـ مف خبلؿ المنافسةخ كؿ عف اآلخػر مػف خػبلؿ التعبيػر عػف خبلفػاتيـ الفكريػة عبلنيػة 

 (.703)جولدنر: 
رخ فػػى ومػػع ذلػػؾ فقػػد تراجػػع االتجػػاه الػػوظيفىخ إف لػػـ يكػػف قػػد انيار..ولقػػد نػػتج ىػػذا االنييػػا 

جانب منوخ عف نجاحو وتأثيره اليائػؿخ وكمػا ىػى الحػاؿ بالنسػبة لوجيػات النظػر األخػرىخ فقػد كػاف 
مػػف السػػيؿ بالنسػػبة لبلتجػػاه الػػوظيفى أف يحػػافظ عمػػى وضػػوح التزاماتػػو المحػػددةخ حينمػػا كػػاف تعبيػػرا 

صػػدارة عػػف وجيػػة نظػػر األقميػػةخ أى حينمػػا كػػاف فػػى المعارضػػةخ  يػػر أنػػو حينمػػا تقػػدـ إلػػى مركػػز ال
 ذات االحتراـخ فاف وضعو الجديد جعمو عرضة الضغوط التى أضعفت تحدده.

ذات الداللػػػػة بالنسػػػػبة لتراجػػػػع االتجػػػػاه الػػػػوظيفىخ ىػػػػى  (701)جولػػػػدنر:ومػػػػف مبلحظػػػػات   
مبلحظة أف قطاع الشباب كانوا ىـ الذيف قد بدءوا يزوّروف عف ىذا االتجاهخ وبػدا لػو ىػذا واضػًحاخ 
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لعممػاء االجتمػاع األمػريكييف عػف مػوافقتيـ أو عػدـ  )تػومثى سػبرى(ىػو و خبلؿ المسػح الػذى أجػراه
مػػوافقتيـ عمػػى العبػػارة التاليػػة:"ما زالػػت النظريػػة والتحميػػؿ الػػوظيفى ذواتػػى قيمػػة كبيػػرة بالنسػػبة لعمػػـ 
االجتماع المعاصر"خ وقد وجػدوا أف اإلجابػات مؤيػدة بصػورة كاسػحة بالنسػبة لمجماعػة ككػؿ خ  يػر 

اعػػات العمػػػر المختمفػػػة ليسػػت مؤيػػػدة أو  يػػر مؤيػػػدة بػػػنفس القػػدرخ حيػػػث تزايػػػدت أنػػو الحػػػظ أف جم
النسػػػبة المئويػػػة ليػػػؤالء الػػػذيف عبػػػرًوا عػػػف آراء  يػػػر مؤيػػػدة لبلتجػػػاه الػػػوظيفى تػػػدريجًيا خ كممػػػا كػػػاف 

 المستجيبوف أصغر سًنا.
وىػذا ممػا  أف يختمؼ تنػاوؿ الراديكػالييف لمقضػايا التربويػة عػف تنػاوؿ الػوظيفييفخ دَّ وكاف البُ  

 (:301، 3900)عمى الشخيبى: يمكف أف يتضح لنا مف مقارنة موجزة 
فبينما يؤكد الوظيفيوف العبلقة بيف عدد سنوات التعميـ التى يمػر بيػا الفػرد بنجػاح ومسػتوى  

الوظيفة والدخؿ والمكانة االجتماعية التى يحصؿ عميياخ فاف الراديكالييف يؤكدوف أف التعميـ ما ىو 
واحد مػف مجموعػة مػف العوامػؿ التػى تحػدد مسػتوى الوظيفػة والػدخؿ والمكانػة االجتماعيػة إال عامؿ 

التى يحصؿ عمييا الفردخ ومف ىذه العوامؿ سمات الشخصية والجنس والموف والمستوى االقتصادى 
االجتمػػاعى. وفػػى الوقػػت نفسػػو يػػرى الوظيفيػػوف أف التعمػػيـ وسػػيمة أساسػػية لمحػػراؾ االجتمػػاعى مػػف 

المسػػػػتويات االقتصػػػػادية الػػػػدنيا إلػػػػى الطبقػػػػات أو المسػػػػتويات االقتصػػػػادية االجتماعيػػػػة  الطبقػػػػات أو
العميػػاخ أمػػا الراديكػػاليوف فينظػػروف إلػػى التعمػػيـ عمػػى أنػػو وسػػيمة لمثبػػات االجتمػػاعى والمحافظػػة عمػػى 
الوضع االجتماعى وانتقاؿ البلمساواة مف اآلباء إلػى األبنػاء عػف طريػؽ تػوفير فػرص التعمػيـخ ومػف 

العمؿ ألبناء الطبقات العميا والمتوسطة وحرماف أبناء الطبقات الدنيا منيا. وفيما يتعمؽ بالعبلقػة  ثـ
المتمثػػؿ فػػى القػػوانيف والقواعػػد ىػػو الصػػحيحخ وأف  )النظػػاـ(بػػيف الفػػرد والنظػػاـ يؤكػػد الوظيفيػػوف أف 

ذا حػدث خمػؿ  بػيف النظػاـ والفػردخ عمى أفراد المجتمع أف يسػايروه ويسػمكوا طبقػا لقواعػده وقوانينػوخ وا 
فاف ىذا الخمؿ يرجع إلى الفرد نفسوخ ومف ثـ يؤكد الوظيفيوف فكرة أف المـو يقع عمى الضحيةخ أما 
ذا حػػدث خمػػؿ بػػيف النظػػاـ والفػػردخ فػػاف  الراديكػػاليوف فيؤكػػدوف فكػػرة أف النظػػاـ وضػػع لخدمػػة الفػػردخ وا 

 لكى يساير حاجات الفرد وأىدافو.الخطأ يرجع إلى النظاـ ووسائؿ تطبيقوخ ومف ثـ يتحتـ تغييره 
وفى الوقت الذى ييتـ فيو الوظيفيوف بدراسة التربيػة كنظػاـ فػى عبلقتػو بػالنظـ االجتماعيػة  

األخػػػػرىخ فػػػػاف الراديكػػػػالييف ييتمػػػػوف بدراسػػػػة نوعيػػػػة ىػػػػذه العبلقػػػػة وكيػػػػؼ تحػػػػدث خ وكيفيػػػػة تغيرىػػػػا 
الجتماعية كعممية تساعد عمى وحدة باختبلؼ الزمف. وبينما يؤكد الوظيفيوف دراسة عممية التنشئة ا

المجتمع ككؿخ فاف الراديكالييف ينزعوف إلى دراسػة ىػذه العمميػة عمػى أسػاس أنيػا تختمػؼ مػف طبقػة 
 (.3900،301)عمى الشخيبى: اجتماعية إلى أخرى 
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  مدرسة فرانكفورت:
مػف التوقػؼ  ونظًرا لمدور الكبير الذى لعبتو مدرسة فرانكفػورت فػى الفكػر النقػدى كػاف ال ُبػدَّ  

 بعض الش  عندىاخ ثـ مواصمة المسيرة مع تطور االتجاه النقدى.
: إف مدرسة فرانكفورت ىى التيار الذى تحقؽ فى فرانكفورتخ عند إنشائيا بقرار مف وزارة النشأة   

عػف  Gesellschaft fur sozialforschungباالتفػاؽ مػع  ٖٕٜٔفبرايػر عػاـ  ٖالتربيػة بتػاريخ 
Institut fur Sozilforschung)التػى كػاف جػرالش  )معيػد األبحػاث االجتماعيػة Gerlachقػد 

إنشاءىا. ىناؾ عمى األقؿ إذف مكػاف وتػاريخ محػدداف بدقػةخ ويمكػف لممدرسػة أف  ٕٕٜٔاقترح منذ 
 (.5، 3990)آسوف: ٖٕٜٔتحمؿ عمى شيادة ميبلدىا: فرانكفورت 

تػاجر قمػح كػاف قػد جمػع ثػروة  خ ابػفJ.Weilومنشأ المعيد ىػو مبػادرة مػف فمػيكس جػػ.فاى  
فػػػػػػى األرجنتػػػػػػيفخ وىػػػػػػو دكتػػػػػػور فػػػػػػى العمػػػػػػـو السياسػػػػػػيةخ وقػػػػػػد نظػػػػػػـ أوؿ أسػػػػػػبوع عمػػػػػػؿ ماركسػػػػػػى 

Marxistische Arbeiswoch  Erste  إيممونػو(فػى(-Thurige )  Ilmeneau  تػورنج  خػبلؿ
خ وبولػػػوؾ Korschخ وكػػػورش Luckacsخ وقػػػد شػػػارؾ فيػػػو عمػػػى األخػػػص لوكػػػاش ٕٕٜٔصػػػيؼ 

Pollockتفوجؿ خ وفيWittfogel ولقد نشطت )الصافية(خ وكاف عميو أف يبرر مفيوـ الماركسية .
الحمقات الثقافية الماركسية والراديكالية فى ألمانيا بشكؿ فعاؿ جدا بعػد إخفػاؽ ثػورة كانػت ألمانيػا قػد 

 شيدتيا.
ا آخػر ىػو مػا سػمى باألسػبوع واعتبر ىػذا األسػبوع بحػؽ حمقػة ثقافيػة تطػورت لتقػيـ مشػروعً  

لثانى لمعمؿ الماركسىخ لكف ىػذا المشػروع سػرعاف مػا حمػت محمػو فكػرة مشػروع آخػر أكثػر طموًحػا ا
عنػػػد فػػػاىخ فقػػػد شػػػجعو أصػػػدقاؤه العديػػػدوف ذوو االتجػػػاه الماركسػػػى والراديكػػػالى مػػػف أسػػػاتذة جامعػػػة 
فرانكفػػػػػورت عمػػػػػى تأسػػػػػيس معيػػػػػد دائػػػػػـ مػػػػػف أجػػػػػؿ القيػػػػػاـ بيػػػػػذه الدراسػػػػػات الماركسػػػػػية والسياسػػػػػية 

)عػالل يةخ وكاف مف أىـ المتحمسيف ليذه الفكرة فردريؾ بولوؾخ الصديؽ الحميـ لفاى والسوسيولوج
 (.17طاىر: 
وولدت ىناؾ فكرة مؤسسة دائمػة عمػى شػكؿ معيػد مسػتقؿ لؤلبحػاث خ يسػتفيد مػف ىبػة مػف  

خ ومف عقد مع وزارة التربيػةخ عمػى أف يكػوف مػديره أسػتاذ كرسػى فػى Herman Weilىيرماف فاى 
د حػدد فػاى فػى مركػز االىتمػاـخ كيػدؼ مقتػرح لممعيػد "معرفػة وفيػـ الحيػاة االجتماعيػة الجامعة. وق

فى  مجمميا"خ مف القاعدة االقتصادية إلى البنية الفوقية المؤسسية والتصوريةخ وقػد أوضػحت أمثمػة 
أف االىتمػاـ كػاف ينصػب عمػى )الثػورة،التنظيـ الحزبػى، البػؤس..إلخ( فاى عف المشػكبلت الممحػة 

ة التاريخيػة.  يػػر أف فػاى لػػـ يحجػـ عػػف تأكيػد أف عمػؿ المعيػػد سػوؼ يجػػرى بصػورة مسػػتقمة الماديػ
السياسػػية. وكمػػا ثبػػت فػػى نيايػػة األمػػرخ فقػػد تػػـ الوفػػاء بمقتضػػيات ىػػذا  –عػػف االعتبػػارات الحزبيػػة 

خ بعقد روابط تنظيمية مع ٖٜٓٔفى عاـ  )ىوركيايمر(التأكيد: لـ يقـ المعيد قطخ حتى بعد تعييف 
 (.2000:35)سمستر، ب سياسىأى حز 



022 
 

)معيػػػػد وىكػػػػذا أنشػػػػ  رسػػػػمًيا معيػػػػد األبحػػػػاث االجتماعيػػػػةخ الػػػػذى كػػػػاف يجػػػػب أف يسػػػػمى  
فبرايػػػر  ٖبقػػػرار مػػػف وزارة التربيػػػة فػػػى  فػػػيكمس فػػػاى لمبحػػػث االجتمػػػاعى( )معيػػػدخ ثػػػـ الماركسػػػية(

رسػميا فػى خ وافتتحػت أماكنػو ()جمعية البحػث االجتمػاعىخ عمى قاعدة االتفاؽ بيف الوزارة ؤٖٕٜ
خ وكػػاف أوؿ مػػدير لػػو كػػارؿ لمعمػػـو الطبيعيػػة( )بعػػد إقامػػة فػػى متحػػؼ سػػنكنبرغٕٜٗٔيونيػػو  ٖٕ

المؤرخ الماركسػى النمسػاوى ذو الصػيت العػالمى فػى ذلػؾ الوقػتخ الػذى  خK.Grunbergجرونبرج 
 .ٖٜٓٔاستمر فى موقعو حتى عاـ 

الػػػذى ُنشػػػر فيػػػو كتػػػاب  ومػػػف المبلحػػػظ أف العػػػاـ الػػػذى أنشػػػ  فيػػػو المعيػػػدخ ىػػػو العػػػاـ نفسػػػو 
لممػػرة األولػػىخ وكانػػت الموجػػة الثوريػػة التػػى أعقبػػت الحػػرب   والػػوعى الطبقػػى( )التػػاريخلوكػػاش : 

العالمية األولى قد ىدأتخ وشيدت السنوات التاليةخ أواًل بروز ستاليفخ وانحسار المبادئ التى كانت 
جػػة إلعػػادة ذكػػره. وقػػد أدى ظيػػور تسػػتند إلييػػا الثػػورة الروسػػيةخ منتييػػة بعيػػد اإلرىػػاب الػػذى ال حا

ىتمرخ بعػد عشػر سػنوات إلػى مزيػد مػف اإلرىػابخ مجبػًرا أعضػاء المدرسػة إلػى المجػوء إلػى الواليػات 
األمريكيػػةخ ومسػػبًبا وفػػاة أحػػد أعضػػائيا الػػذى لػػـ يكػػف بػػارًزا آنئػػذخ والػػذى أصػػبح شػػيًئا فشػػيًئا  المتحػػدة

خ وقػػد خػػؼ Walter Benjamin  نيػػاميف()والتػػر بفيمػػا بعػػد أحػػد أعبلميػػاخ وىػػو الناقػػد األدبػػى 
الرعػػػب بصػػػوره المتطرفػػػة بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػةخ  يػػػر أف الرأسػػػمالية أصػػػبحت أكثػػػر ترسػػػًخا 
وثباًتاخ وعصية عمى التحػدىخ تمبػى الحاجػات الماديػةخ وتػدمر بشػكؿ منػتظـ قروًنػا مػف الثقافػةخ وقػد 

تحطمػػت بػػيف مطرقػػة معسػػكرات االعتقػػاؿخ  بػػدأ كمػػا لػػو أف إمكانيػػة التغييػػر االجتمػػاعى الجػػذرى قػػد
 (.133: 3999)كريب، وسنداف التمفيزيوف الموجو لمجماىير الغفيرة 

وكانت المعضمة  األولى التى واجيت فكرة قياـ المعيد متأتية مف صعوبة إدخاؿ نمط مف  
كاديميػػػػة األبحػػػػاث الثوريػػػػة والراديكاليػػػػةخ المتعمقػػػػة بػػػػالفكر الماركسػػػػى بالػػػػذاتخ داخػػػػؿ المؤسسػػػػات األ

األلمانية التى كانت لـ تزؿ ذات حساسية إزاء كؿ مػا ىػو ثػورى أو ماركسػىخ ففػاىخ مػثبًلخ لػـ يكػف 
ًدا إلػػى اإلنجػػازات النظريػػة التػػى ماركسػًيا عمػػى اإلطػػبلؽ بػػالمعنى السياسػػىخ ولكنػػو كػاف ميتًمػػا ومنَشػػ

ة ليذا االىتماـ النظرى حققيا الفكر الماركسى فى المنيج وفى الدراسات االجتماعية العمميةخ ونتيج
بالماركسية وجد نفسو منبوًذا مػف قبػؿ بقيػة األسػاتذة فػى جامعػة فرانكفػورتخ ولػذلؾ كػاف عمػى فػاىخ 
ا مػف أجػؿ أف يمػػرر فكػرة إنشػػاء المعيػد عمػػى الجيػاز اإلدارىخ وال يجعػػؿ منيػا مسػػألة تكتسػب طابًعػػ

بحاث االجتماعية لغرض تعميؽ اخ أف يقدـ طمبو بصيغة فكرة جديدة إلنشاء معيد مستقؿ لؤلسياسيً 
دراسة بعػض الموضػوعات التػى كانػت تُػدرس سػمًفا فػى جامعػة فرانكفػورت نفسػوخ ولكػف بشػكؿ  يػر 

 متخصص أو متسع مثؿ موضوع أحواؿ الطبقة العاممةخ ومشاكؿ العنصريةخ وما إلى ذلؾ.
 وكشػػػفت محاضػػػرة جرونبػػػرج االفتتاحيػػػة عػػػف تعػػػاطؼ المعيػػػد مػػػع الماركسػػػيةخ فقػػػد جػػػاىر 

االقتصادى السائدخ وأقر بصراحة بأنو ينتمى إلى "الممتزميف  –المدير بأنو معاد لمنظاـ االجتماعى 
بالماركسػػية". وواصػػؿ ليقػػوؿ إف ىػػذا الموقػػؼ سػػوؼ ُيممػػى المػػنيجخ مؤكػػًدا أف ذلػػؾ لػػف يكػػوف مجػػرد 
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 مسػػػألة شخصػػػيةخ بػػػؿ سػػػيكوف سياسػػػة المعيػػػد "المػػػنيج الػػػذى سػػػيتـ تدريسػػػو كمفتػػػاح لحػػػؿ مشػػػكبلتنا
سػػػيكوف المػػػنيج الماركسػػػى". وواصػػػؿ جروينبػػػرج حديثػػػو ليقػػػوؿ إف الخبلفػػػات األساسػػػية فػػػى المػػػنيج 
واأليديولوجية لف يػتـ السػماح بيػا داخػؿ فريقػوخ حيػث أدت مثػؿ ىػذه الخبلفػات إمػا إلػى المسػاومات 
الواىنةخ أو إلػى التمزقػات العنيفػة فػى أحػواؿ أخػرى. وعمػى العكػس مػف ذلػؾ سػيطبؽ المعيػد منيًجػا 

 موحًدا. وقد شدد جروينبرج عمى ىذه النقطة باستخداـ تعبير"ديكتاتورية المدير".
وال شؾ فى أف محاضرة جروينبرج كانت يسارية بطريقة مثيرةخ فقد أوضح ماركسيتوخ ليس  

فقط عف طريؽ اإلشارة إلى الفكرة الشييرة الخاصة بالقاعدة والبنية الفوقيةخ بؿخ باإلضافة إلػى ذلػؾ 
)سػػميتر: عػػادة صػػيا ة الجممػػة االفتتاحيػػة لمبيػػاف الشػػيوعى والشػػييرة شػػيرة تمػػؾ الفكػػرةعػػف طريػػؽ إ

39:) 
وكمػػا أف التفسػػير المػػادى التػػاريخى لمتػػاريخ ينظػػر إلػػى كػػؿ الظػػواىر االجتماعيػػة بوصػػفيا 
انعكاسػػات لمحيػػاة االقتصػػادية فػػى شػػكميا التػػاريخى الخصوصػػىخ بحيػػث أنػػو فػػى التحميػػؿ األخيػػرخ 

الحياة االجتماعية والسياسية والعقمية"خ فاف التاريخ بأسره -اج الحياة المادية عمميات"تقرر عممية إنت
 الطبقية.–يتجمى أيضا بوصفو سمسمة مف النضاالت  )بغض النظرعف التاريخ البدائى(

ومػػف ناحيػػة أخػػرىخ لػػـ ييمػػؿ جروينبػػرجخ شػػأنو فػػى ذلػػؾ شػػأف فػػاىخ التشػػديد عمػػى أف كػػؿ  
فيميػػػا "لػػػيس بمعنػػػى حزبػػػىخ سياسػػػىخ بػػػؿ بمعنػػػى عممػػػى عمػػػى وجػػػو  إشػػػارة إلػػػى الماركسػػػية ينبغػػػى

 التحديد".
موقًفا خاًصا لممدرسةخ ال سػيما الييػود ( 220)رمضاف بسطاويسى: وأثار بعض الباحثيف  

مػػنيـخ مثػػؿ ىوركيػػايمرخ وأدورنػػوخ وبينيػػاميفخ فقػػد تسػػمؿ إلػػييـ شػػعور بخصوصػػية الثقافػػة الييوديػػةخ 
فػػى ألمانيػػا عمػػى أى أمػػؿ فػػى الثػػورةخ ومػػع مػػوت ىػػذا األمػػؿخ ىػػرب  ودورىػػاخ فبعػػد أف قضػػت النازيػػة

رجاؿ فرانكفورتخ وكانوا يدركوف ىذا تماًما. ماذا يفعموف؟ إلى أيف ييربوف؟ ومف يتػردد بػدفع حياتػو 
ثمًنا ليذا الترددخ ففػى الشػرؽ لػـ تسػمح السػتالينية بػأى مكػاف لفكػرة النقػد وتمقائيػة الجمػاىيرخ وكانػت 

لعاممػةخ وتجػر مبػدأ صػراع الطبقػات إلػى تنػاقض أعمػؽخ ولػـ تكػف الحيػاة فػى الغػرب تخنػؽ الطبقػة ا
بأحسػػف حػػااًلخ حيػػث كػػاف عمػػى كػػؿ فػػرد ييػػودى أو ماركسػػى أف يجػػد لػػو مخبػػأخ ولػػذلؾ بػػدا ليػػـ أف 
ىنػػاؾ صػػراًعا يمػػزؽ ىػػذيف النظػػاميف يعبػػر عػػف الطبيعػػة المتماثمػػة فػػى كػػبل النظػػاميفخ وليػػذا اتجػػو 

نجمػػز قػػد ظمػػت فبلسػػفة فرانكفػػورت لن ذا كانػػت نظريػػة مػػاركس وا  قػػد الدولػػة الييجميػػةخ ونقػػد التػػاريخ. وا 
ضرورية لفيـ الديناميكية االجتماعيػةخ فانيػا لػـ تعػد تكفػى لشػرح التطػور الػداخمى لؤلمػـ والعقبلقػات 

 بينيا.
تساؤاًل عف عبلقة مدرسة فرانكفورت بالصييونيةخ وىػى عبلقػة  (229)بسطاويسى: وأبرز  

 يػػةعنػػد فيمسػوؼ ألمػانى مثػػؿ مػارتف بػوبر الػػذى اتخػذ مػف الصػػييونية أيػديولوجيا فكر  ليسػت واضػحة
لػػوخ لكػػف أدرنػػو يشػػير بمػػرارة إلػػى محػػارؽ وأفػػراف معسػػكرات أوشػػفتيز التػػى كػػاف يحػػرؽ فييػػا الييػػود 
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بوصػػػفيا تعبػػػر عػػػف جػػػوىر مؤكػػػدخ حيػػػث قػػػاؿ أدورنػػػػو فػػػى الجػػػدؿ السػػػمبى مػػػع إبػػػادة مبليػػػيف مػػػػف 
اتخػذ المػوت شػكبًل جديػًدا لػـ نكػف نعرفػو مػف قبػؿ. لكػف ىػذا لػـ يكػف مبػرًرا األشخاص باجراء إدارى 

لوصـ أعضاء مدرسة فرانكفورت بالصييونيةخ حيث كاف معظـ أعضاء المدرسػة مػف الييػود فعػبًلخ 
ف لػـ يتخمػوا عػف  لكنيـ كانوا يعتزوف بالميبرالية مناًخا فكرًياخ كما كانوا رافضػيف لمممارسػة الدينيػةخ وا 

 بأصميـ الييودىخ ودورىـ الخبلؽ فى الثقافة األلمانية.  اعتزازىـ
ر )والتػػػى كانػػػت إسػػػمية ال غيػػػر، فػػػى أواخػػػويبػػػيف عمػػػؿ المعيػػػد فػػػى ظػػػؿ إدارة جروينبػػػرج  

خ أواًلخ أف االىتمامػػات التجريبيػػة لػػدى جروينبػػرج لعبػػت دوًرا إعػػتالؿ صػػحتو( ، بسػػببالعشػػرينيات
ر مػف عمػؿ المعيػد قػد تجػاوز األفػؽ النظػرى لممػديرخ وتػـ ىاًماخ  ولكنو يبػيف أيًضػاخ ثانًيػا: أف الكثيػ

خ قػػدـ فػػاى مػػذكرة أخػػرى خ عارًضػػا ٜٕٜٔإنجػػازه بمػػا يتفػػؽ مػػع روح مػػذكرة فػػاى المبكػػرة. وفػػى عػػاـ 
)وعارًضػا بالتػالى التقميػد الػذى ينبغػى أف يراعيػو أى مػدير ىذه المرة تقدـ المعيد حتػى ذلػؾ الحػيف

ية لمدراسػػػة: األوؿ : الماديػػػة التاريخيػػػةخ واألسػػػاس الفمسػػػفى . وقػػػد تػػػـ إدراج سػػػتة فػػػروع رئيسػػػجديػػػد(
لمماركسػػية. الثػػانى: االقتصػػاد السياسػػى النظػػرى. الثالػػث : مشػػكبلت االقتصػػاد  المخطػػط. الرابػػع : 
وضػػػع البروليتاريػػػا. الخػػػامس: عمػػػـ االجتمػػػاع. السػػػادس : تػػػاريخ المػػػذاىب االجتماعيػػػة واألحػػػزاب . 

ترتيػػب: تحتػػؿ مكػاف الصػػدارة عبلقػػة االشػتراكية العمميػػة بالفمسػػفةخ واألكثػر داللػػة مػف كػػؿ ذلػػؾ ىػو ال
 (.23)سميتر: وىى مسألة أساسية بالنسبة لنقد مدرسة فرانكفورت لئليديولوجية 

 Henrykوكانػػػػػػت أولػػػػػػى مطبوعػػػػػػات المعيػػػػػػد الرئيسػػػػػػية كتػػػػػػاب ىينريػػػػػػؾ جروسػػػػػػماف  

Grossmann ى المسػػتوى النظػػرى العػػالى قػػانوف التػػراكـ وانييػػار النظػػاـ الرأسػػمالىخ وىػػو مثػػاؿ عمػػ
أف النقػػػد الماركسػػػى  (3970-3003)الػػػذى كػػػاف المعيػػػد قػػػادًرا عمػػػى بمو ػػػو. ويوضػػػح جروسػػػماف 

لبلقتصاد السياسى ال يمكف أف يؤخذ كأمر مسمـ بوخ وأنػو بػاألحرى مػنيج بػالغ التعقيػدخ يحتػاج ىػو 
اف عمػى أف مػاركس يمجػأ ذاتو إلػى البحػث الجػادخ إذا شػئنا اسػتيعابو واالسػتمرار بػو. ويشػدد جروسػم

 إلى قوة التجريد.
تجػػػارب فػػػى وكانػػػت المطبوعػػػة النظريػػػة الرئيسػػػية الثانيػػػة لممعيػػػد كتػػػاب فريػػػدريش بولػػػوؾ:   

ويصػؼ المؤلػؼ ىػذا العمػؿ بأنػو  (.3925 -3935فػى االتحػاد السػوفيتى  التخطيط االقتصػادى
دة التجريبيػػة. وىػػذا العمػػؿ "تقريػػر"خ ينبغػػى اسػػتكمالو فػػى وقػػت الحػػؽ بتعميػػؽ تقييمػػى عمػػى ىػػذه المػػا

األخير لـ يتـ إنجازه لسوء الحظخ  ير أف ليذا المجمد ذاتو مأثرة بػارزةخ فػالتطورات االقتصػادية فػى 
االتحاد السوفيتى ال يتـ بحثيا بطريقة تجريديػةخ بػؿ فػى ارتباطيػا بالشػروط االجتماعيػة االقتصػادية 

فػػس الوقػػت يعيػػد بولػػوؾ فحػػص المفيػػـو الماركسػػى التػػى انبثقػػت منيػػا ديكتاتوريػػة البروليتاريػػا. وفػػى ن
 عف الشيوعية فى ضوء ىذه التجربة التاريخية.

والمشروع الرئيسى األخير الذى كاف ينبغى إتمامو فى ظؿ إدارة جروينبرج ىو كتاب كػارؿ  
خ وىػو عبػػارة عػػف ٖٜٔٔخ الػػذى لػـ يطبػػع حتػى عػػاـ )اقتصػاد ومجتمػػع الصػػيف(أو وسػت فيتفوجػػؿ 



025 
 

إلى حد بعيد. والواقع أنو تقرير لـ يتـ استكمالوخ وقد عالج فيتفوجػؿ بايجػاز فػى ىػذا دراسة تجريبية 
المجمد مشكبلت تتعمؽ بالبنية الفوقيةخ كما أنو أبدى عدًدا مف المبلحظات المادية التاريخية المفيدة 

 (.21)سميتر: 
محػػػرر وقبػػػؿ المجػػػ  إلػػػى فرانكفػػػورت كػػػاف جروينبػػػرج قػػػد صػػػنع لنفسػػػو اسػػػما كبيػػػرا بوصػػػفو  

خ كمػػا كػػاف معروفًػػا عمػػى )أرشػػيؼ جروينبػػرج(خ أو االشػػتراكية والحركػػة العماليػػة( )أرشػػيؼ تػػاريخ
نطاؽ واسع. وكاف مف المحتوـ بطبيعة الحػاؿ أف تمعػب اىتمامػات ىػذه الدوريػة الرئيسػية دوًرا ىاًمػا 

 فى عمؿ المعيدخ عمى األقؿ عندما كاف جروينبرج مديًرا.
ى إطػػار األرشػػيؼ أفػػؽ تصػػورات جروينبػػرج. والواقػػع أنػػو فػػى وقػػد تجػػاوز العمػػؿ النظػػرى فػػ 

نفس الوقت الذى تـ فيو تقريبا تعييف جروينبرج فى فرانكفورتخ نشرت صحيفتو واحًدا مػف األعمػاؿ 
األكثػػر أىميػػة التػػى كتبػػت عمػػى اإلطػػبلؽ حػػوؿ المشػػكمة التػػى كػػاف عمييػػا أف تصػػبح فػػى ظػػؿ إدارة 

)الماركسػية  Karl Korschمعيد..إنػو كتػاب كػارؿ كػورش قضػية ممتيبػة بالنسػبة لم ،ىوركيػايمر()
ومػػف ىنػػا نجػػد أف مسػػائؿ مثػػؿ األصػػؿ الفمسػػفى لمماركسػػية قػػد تبػػوأت منػػذ البدايػػة مركػػًزا  والفمسػػفة(،

 (.27)سميتر: مرموًقا داخؿ اإلرشيؼ 
أكػػػػد كػػػػورش فػػػػى كتابػػػػو أف الماركسػػػػية كفمسػػػػفة ماديػػػػة كانػػػػت بمثابػػػػة التعبيػػػػر النظػػػػرى عػػػػف  
ا الثوريةخ تماما كما كانت الفمسفة المثالية األلمانية تعبيًرا نظرًيا عػف البورجوازيػة الثوريػة. البروليتاري

واكتسب عمـ االجتماع فػى كتابػات كػورشخ وكػذلؾ العناصػر السوسػيولوجية فػى الماركسػية تػدريجًيا 
بميمػػة فحػػص العبلقػػة مػػا بػػيف  ٖٜٚٔشػػيرة كبيػػرةخ عنػػدما اضػػطمع كػػورش فػػى مقػػاؿ لػػو نشػػر عػػاـ 

لماركسية وعممية التدريس الحديثة لعمػـ االجتمػاعخ ولكػف بعػد رفػض مختصػر لكونػت. وميػز طػابع ا
وسبنسرخ كػرد  خعمـ االجتماع فى القرنيف التاسع عشر والعشريفخ والذى أنشأه كونتخ ودعمو ميمز

فعػؿ معػػارض لبلشػػتراكية الحديثػػةخ نجػػده مػػف النػادر أف يػػذكر أى دراسػػة حديثػػة فػػى عمػػـ االجتمػػاع. 
كػػاف كػػػؿ مػػػا فعمػػػو عبػػػارة عػػػف صػػػيا ة أربػػػع مبػػػادئ أساسػػػية لمماركسػػػية كعمػػػـ اجتمػػػاعى لعصػػػرناخ و 

 (:372)عمى جمبى: وكوسيمة عممية لنضاؿ الطبقة العاممة 
يفيػػػـ مػػػاركس كػػػؿ الظػػػواىر االجتماعيػػػة فػػػى  -مبػػػدأ التخصػػػص أو الخصوصػػػية التاريخيػػػة -ٔ

 ضوء حقبة تاريخية محددة.

ىػذا يشػير إلػى األسػاس اإلمبريقػى لمنقػد الماركسػى لؤلسػرة مبدأ التطبيػؽ العممػىخ ويبػدو أف  -ٕ
 البورجوازيةخ وعبلقات الممكية..وىكذا.

 فى مقابؿ النظريات التطورية. –مبدأ التغير الثورى  -ٖ

المحاولػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ التحميػػػػؿ والنقػػػػد لمكشػػػػؼ عػػػػف االتجاىػػػػات  -مبػػػػدأ الممارسػػػػة الثوريػػػػة -ٗ
والرشػػيد فػػػى العمميػػة التاريخيػػػة أمػػػًرا  األساسػػية لتطػػػور اجتمػػاعىخ وجعػػػؿ االنػػدماج الػػػواعى

 ممكًنا.
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 وفى الفصؿ األخير قاـ بتمخيص وجية نظره ىكذا: 
نمػا ىػو اتجػاه مػف نػوع المػنيج   لـ يعد االتجػاه األساسػى لمماديػة التاريخيػة اتجاًىػا فمسػفًياخ وا 

بيعيػػػػة العممػػػى اإلمبريقػػػىخ وىػػػو يمػػػدنا بنقطػػػة انطػػػػبلؽ نحػػػو الحػػػؿ الػػػواقعى لمسػػػألة أف الماديػػػة الط
والوضػػعيةخ ظيػػًرا فقػػط لتقػػديـ ىػػذا الحػػؿخ وذلػػؾ بسػػبب اختيارىػػا إدخػػاؿ منػػاىج العمػػـ الطبيعػػى إلػػى 

 ميداف العمـ االجتماعى.
كاف جروينبرج قد تجػاوز السػتيف مػف عمػرهخ وسػاءت صػحتوخ فقػرر تػرؾ  ٜٕٜٔوفى عاـ  

تخصػصخ ممػا أربػؾ منصب رئاسة المعيدخ وبقية المناصب األكاديمية التػى كػاف يشػغميا كأسػتاذ م
المعيد بعض الوقت بحثًا عف رئيسخ حيث اعتذر بعض مف ُعرضت عمييـ ىذه الميمةخ فكاف أف 

حيث اعتبر توليو الموقع بداية لمرحمة جديدة فى حيػاة ىػذه المؤسسػة العمميػة  )ىوركيايمر(،توالىا 
رة أيًضػا باسػتمرارية امتازت بانتاجيا الفكرى الضخـ واألصػيؿ واألكثػر عمقًػا. كمػا اتصػفت ىػذه الفتػ

نشػػطة لعمميػػات البحػػث العممػػى التػػى لػػـ تتوقػػؼ حتػػى أثنػػاء صػػعود الحػػزب النػػازى فػػى ألمانيػػا إلػػى 
السمطةخ واضطرار مفكرى وأساتذة المعيد لمسفر خارج ببلدىـ واإلقامة فػى بمػداف أوربيػة أخػرىخ ثػـ 

 االنتقاؿ منيا إلى الواليات المتحدة.
فمػػػة بانتػػػاج الكثيػػػر مػػػف المؤلفػػػات فػػػى موضػػػوعات الفمسػػػفة لقػػػد كانػػػت فتػػػرة المنفػػػى ىػػػذه حا 

السياسية واالجتماع السياسى واالقتصػادخ وعمػـ الػنفس االجتمػاعى. وكػاف ىوركيػايمر فػى الخامسػة 
)الوضػػع والثبلثػػيف مػػف عمػػره عنػػدما تػػولى رئاسػػة المعيػػدخ حيػػث ألقػػى خطاًبػػا افتتاحًيػػا تحػػت عنػػواف 

موضػًحا خطػو الفكػرى المخػالؼ  يػداألبحاث االجتماعيػة(،الراىف لمفمسفة االجتماعية وميمات مع
خػػط سػػمفوخ الممتػػـز بنػػوع مػػف الماركسػػية األرثوذكسػػيةخ بينمػػا اتجػػو ىوركيػػايمر إلػػى عػػودة اسػػتيعابو 
ألصػػػػوؿ تػػػػاريخ الفمسػػػػفة االجتماعيػػػػة وفػػػػؽ منظػػػػور اسػػػػتيعابى لممنجػػػػزات النظريػػػػة السػػػػابقة لمفمسػػػػفة 

 االجتماعية.
 .Aلممعيػد فػى جنيػؼ بنػاء عمػى إيعػاز مػف ألبيػر تومػاس أنشػ  ممحػؽ  ٖٜٔٔومنػذ عػاـ  

Thomas  إلػػى جمعيػػة مسػػتقرة فػػى  )المعيػػد(مػػدير منظمػػة العمػػؿ العالميػػة خ بينمػػا حولػػت أموالػػو
عضػػػػًواخ صػػػار المركػػػػز اإلدراى  ٕٔخ اسػػػتقر فػػػػى جنيػػػؼ مكتػػػػب مػػػف ٕٖٜٔىولنػػػدا. وفػػػى فبرايػػػػر 

وفػى لنػدف  خاف أصػغر مػف األوؿ فػى بػاريسلممعيدخ الذى أ مقو النازيوفخ وافتتح بشكؿ مػواز ممحقػ
 (.0، 3990)آسوف: 
لـ تعد مدرسة فرانكفورتخ فمجمتيا تصدر فى فرنساخ ومقرىا الرئيسى  ٖٖٜٔومنذ سبتمبر  

خ التػاريخ الػػذى اسػتعاد فيػػو المعيػد عممػػو ٜٓ٘ٔفػى سويسػراخ واسػػتمرت ىػذه الغربػػة حتػى أ سػػطس 
اع داـ سػبعة عشػر عاًمػاخ صػفتو الفرانكفورتيػةخ وفػى فى ألمانياخ مستحقا مف جديدخ ولكػف بعػد انقطػ

 ضػػوف ذلػػؾ كػػاف المعيػػد قػػد ارتػػبط فػػى الواقػػع بالواليػػات المتحػػدةخ وكػػاف المعيػػد قػػد ارتػػبط بجامعػػة 
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)آسػػوف: خ حتػػى أنػػو احػػتفظ بفػػرع نيويػػورؾخ بعػػد العػػودة إلػػى فرانكفػػورت ٖٜٗٔكولومبيػػا منػػذ عػػاـ 
3990 ،9.) 
ة بيػذا الحػدث  المؤسسػاتى خ إذ مػف دوف المعيػد لػـ تكػف إف ىذا يشػير إلينػا بصػمة المدرسػ 

ىنػػاؾ مدرسػػةخ ولكنػػو لػػـ يكػػف إال  المناسػػبة  و الحامػػؿ  المػػادى ليػػذه الظػػاىرة الفكريػػةخ ومػػع ذلػػؾ 
إلػػى التمييػػز بينيمػػا :  ٜٓ٘ٔالمػػؤرخ الكبيػػر لكػػؿ منيمػػا حتػػى  Martin Jayينبينػػا مػػارتف جػػاى 

عيػػػة  لػػػـ تػػػتـ إال بعػػػد أف كػػػاف المعيػػػد مجبػػػًرا عمػػػى تػػػرؾ "عمينػػػا أف نفيػػػـ جيػػػدا أف فكػػػرة  مدرسػػػة نو 
نفسػيا لػـ تسػتعمؿ إال بعػد  فرانكفورت( )مدرسةفرانكفورت"خ ويذكر لنا باإلضافة إلى ذلؾ أف عبارة 

 .ٜٓ٘ٔعودة المعيد إلى ألمانيا عاـ 
لتنظػيـ معيػد  Max Horkheimerالذى صا ة مػاكس ىػوركييمر  ٖٜٔٔوالقارئ لبياف  

ماعيػػة يممػػس نوًعػػا جديػػًدا مػػف الفمسػػفة ىػػو  الفمسػػفة االجتماعيػػة خ وىػػو األمػػر الػػذى البحػػوث االجت
ونحػف بصػدد دراسػات  )عمـ االجتمػاع(،يفسر لمقارئ ىذا الحديث المستفيض لنا عما يقع فى دائرة 

ففى مثؿ ىذه الفمسفة نجد مزًجا لمعمػـ االجتمػاعى واألخبلقػى وفمسػفة التػاريخ  )فمسفة التربية(،عف 
 (.33، 3990)آسوف: قافة وعمـ النفس االجتماعى واالقتصاد السياسى والث

 خ )إنشػػال المعيػػدمدرسػػة فرانكفػػورت إذف ىػػى الشػػعار الػػذى يسػػتعمؿ لمداللػػة عمػػى حػػدث  
وعمى تيار أو تبعية نظرية  )النظرية النقدية(،وعمى مسار  )الفمسفة االجتماعية(،ومشروع عممى 

وبكونيػػا ىػػذاخ فيػػى أكثػػر منػػو ظػػاىرة  ة مػػف أفػػراد مفكػػريف(،)متكونػػمتصػػمة ومتنوعػػة فػػى آف مًعػػا 
 (.20، 3990)آسوف: أيديولوجية تنتج بشكؿ  ريب معايير تماثميا الخاصة مف سيرورة توالدىا 

وقد حممت محاضرة ىوركيايمر االفتتاحيةخ عند توليػو رئاسػة المعيػد عنواًنػا واضػح الداللػة  
خ وقػػد عرضػػت (اـ الخاصػػة بمعيػػد البحػػث االجتمػػاعىلميػػلمفمسػػفة االجتماعيػػة وا )الحالػػة الراىنػػة

المحاضرة بايجاز التصور العاـ لمفمسفة االجتماعية بوصفيا التفسير الفمسفى لمصائر البشرخ بقدر 
ما ال يشكؿ ىؤالء البشر مجرد أفرادخ بؿ أعضاء فى جماعة. وكاف موضوع ىذا الفرع مف المعرفة 

 ية والروحية لمبشرية قاطبة.شيًئا ال يقؿ عف كامؿ الثقافة الماد
وسرعاف ما تستوقفنا مبلحظة سجاليةخ فيوركيايمر يياجـ الوظيفػة التمجيديػة ليػذا التفسػير  

الفمسػػفىخ وىػػو يضػػرب لػػذلؾ مػػثبل بحالػػة ىيجػػؿخ فأمػػاـ تأكيػػد أف "الوجػػود الجػػوىرى" لئلنسػػافخ أى 
خالًيػا  (األساسػية لمثقافػة الماديػةمكونات )وفى الواقع ال"الفكرة" قد ساد التاريخخ يبدو مصير الفرد 

مف األىمية الفمسفية". والفمسفة االجتماعيةخ ر ـ أنيا تدعى تحميؿ الواقع االجتماعى تحوؿ "الواقع" 
بأسػػره إلػػى عنصػػرىا الفمسػػفى األساسػػى. وفػػى سػػياؽ التناقضػػات الصػػارخة بػػيف "الجػػوىر" المفتػػرض 

يصػبح التمجيػد  (لزامػىالبطالة، التجنيد اإل خ  ب)االغتراوواقعو االجتمػاعى خ  )أى الحرية(لئلنساف 
 (.20)سميتر: الفمسفى لموجود االجتماعى شريًكا لمسيطرة الطبقية 
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وىوركيػػايمر الػػذى ال يعػػد صػػديًقا لموضػػعيةخ ييػػاجـ مػػع ذلػػؾ الطريقػػة الراضػػية عػػف الػػنفس  
)مػػف خػػالؿ جاوزىػػا التػػى تبحػػث بيػػا الفمسػػفة االجتماعيػػة العمػػـو القائمػػة بػػذاتياخ فيػػذه العمػػوـ يػػتـ ت

إلػػى كػؿ تصػػورى توجيػػو الفمسػفة بميابػػةخ معمنػػة الحقيقػة النيائيػػة فيمػػا يتعمػػؽ  (يػػة مثاليػػة تماًمػػاعمم
بالنتائج التى تصؿ إلييا مختمؼ فروع البحث. وبيذه الطريقة ال يدؿ اصطبلح الفمسفة االجتماعيػة 

العكس مف ذلؾ دفاًعا عػف عمى تخمى الفمسفة عف ىيمنتيا التى فرضتيا بنفسياخ بؿ يتضمف عمى 
 ىذه الييمنة وتعزيًزا ليا. وفيما يتعمؽ بالجوانب المادية ليذا "الواقع" االجتماعىخ فبل ش  يتغير. 

ويطرح ىوركيايمرخ فى مواجية ىذه الحالةخ تصوًرا جدلًيا عف العبلقة بػيف الفمسػفة والعمػوـ  
 القائمة بذاتيا:

رفػػة عػػف طريػػؽ إجػػراء تراكيػػب ىزيمػػة مػػف ال يمكػػف التغمػػب عمػػى التخصػػص المشػػوش لممع
نتػػػائج األبحػػػاث المتخصصػػػةخ كمػػػا أنػػػو ال يمكػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى تجريبيػػػة  يػػػر متحيػػػزة عػػػف طريػػػؽ 
محاولػػة استئصػػاؿ العنصػػر النظػػرىخ وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾخ ال يمكػػف الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ مشػػكمتى 

يػا بالعػاـ و"الجػوىرى"خ البحث التجريبى والتركيب النظرى إال عف طريؽ فمسفة تقوـخ بفضػؿ اىتمام
بامداد مجاالت البحث الخاصة بالػدوافع الحػافزةخ فػى حػيف تظػؿ ىػى ذاتيػا مفتوحػة بمػا فيػو الكفايػة 

 لمتأثر والتعديؿ عف طريؽ تقدـ الدراسات العينية.
وباختصارخ ينبغى تنظيـ العمؿ المشترؾخ عمى أساس المشػكبلت الفمسػفية المرتبطػة باألحػداث     

 الجارية.
ذ  قػد سػمـ بالتحميػؿ الماركسػى لمبنيػة االجتماعيػةخ فػاف إسػيامو الشخصػػى  )لوكػاش(ا كػاف وا 

فػػى الماركسػػية لػػـ يسػػعفو لمخػػوض فػػى أى تحميػػؿ بنػػائى أصػػيؿخ وينطبػػؽ ىػػذا عمػػى النظريػػة النقديػػة 
لمدرسػػة فرانكفػػورتخ مػػع فػػارؽ أف ىػػؤالء لػػـ يسػػمموا بالتحميػػؿ البنػػائى الماركسػػىخ بػػؿ ذىبػػوا إلػػى أف 

بصورتيا األولى التػى أخضػعيا مػاركس لمتحميػؿ الػذى سػمـ بػو لوكػاشخ ىػى رأسػمالية لػـ  الماركسية
تعػد قائمػة. بيػد أنيػـ لػـ يقػدموا تحمػيبًل بنائًيػػا بػديبًلخ فقػد ناقشػوا اتجاىػات عامػةخ وربمػا تمػؾ المتعمقػػة 
بالوظػػائؼ العامػػة لمؤسسػػات اجتماعيػػة مختمفػػةخ ولكػػف لػػيس أكثػػر مػػف ىػػذا. وقػػد فاقػػت مسػػاىمات 

برت ماركيوز  يره فى سنوات المدرسة األخيرةخ فى تعضيد أسس النظرية النقديةخ فقد ذىب إلى ىر 
أف التناقض بيف قوى اإلنتاج وعبلقات اإلنتاج لـ يعد قائًماخ فقد أضحت القوى المنتجة تنتج مقدارا 

ؿ فػػى مػػف الثػػروة يبمػػغ مػػف ضػػخامتو أف ىػػذه القػػوى أخػػذت تػػدعـ الممكيػػة الخاصػػةخ بػػداًل مػػف الػػدخو 
صػػراع معيػػاخ وقػػد كانػػت الثػػروة تسػػتخدـ لصػػنع بضػػاعة عديمػػة النفػػعخ ولخمػػؽ حاجػػات زائفػػة. وأدى 
نمو االحتكارات وزيادة دخؿ الدولة عمى المستوييف القومى والدولى إلى السيطرة عمى البشر بطػرؽ 

 (.132)كريب: أكثر تعقيًدا ونجاًحا 
ف تواجدىـ فى أمريكا ىػى خػروجيـ مػف وكانت الميزة الكبرى التى جناىا أعضاء المعيد م 

النطاؽ المغوى األحادىخ فقد وجدوا أنفسيـ مجبريف عمى كتابة أبحػاثيـ بالمغػة اإلنجميزيػة إليصػاليا 
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إلػػى الواقػػع الثقػػافى الجديػػد. ىػػذا عػػبلوة عمػػى كتػػابتيـ لمكثيػػر مػػف أبحػػاثيـ بالمغػػة الفرنسػػية أو بالمغػػة 
جيػػؿ عمميػػة خػػروج أبحػػاثيـ إلػػى النطػػاؽ العػػالمى بفضػػؿ خ ممػػا سػػاعد فػػى تع)لغػػتيـ األـ(األلمانيػػة 

شموليتيـ الفكريةخ وجدة منظورىـ الفمسفى أواًلخ وثانًيػاخ بفضػؿ التعدديػة المغويػة الحيػة التػى احتػوت 
بحػػػػوثيـخ والميػػػػزة الثانيػػػػةخ كانػػػػت مكسػػػػًبا عمػػػػى صػػػػعيد التفكيػػػػر النقػػػػدىخ وتطػػػػوير النظريػػػػة النقديػػػػةخ 

األمريكى والثقافػة األمريكيػةخ والمجتمػع الرأسػمالى دفعيػـ إلػى إعػادة فاحتكاؾ مفكرى المعيد بالواقع 
التفكير بالماركسية كمفيوـ كبلسيكى عقائدىخ ووجييـ ىػذا التعامػؿ العضػوى مػع الواقػع الرأسػمالى 
نحػػػو كشػػػوؼ جديػػػدة فػػػى مجػػػاؿ الفكػػػر النقػػػدىخ فكانػػػت سػػػنوات الثبلثينيػػػات المرحمػػػة األساسػػػية فػػػى 

طورىا حتى  احتوت عمى صيغتيا الحاليػة مػف عمميػة البحػث والتشػخيص نضوج النظرية النقدية وت
 (.75)عالل طاىر: ودقة فى أداتيا التحميمية 

والمجتمع األمريكى كنموذج لممجتمعات الرأسػمالية قػد اتسػـ بخصوصػية مسػتحدثة ومتميػزة  
 تضػػػاؼ إلػػػى النمػػػوذج األوروبػػػىخ بػػػؿ إنػػػو أكثػػػر تجسػػػيًدا فػػػى بعػػػض بعػػػض صػػػوره مػػػف المجتمعػػػات
األوربيػػة لكونػػػو نموذًجػػػا رأسػػػماليا مركػػػًزاخ تسػػػتطيع النظريػػة النقديػػػة عبػػػره إضػػػاءة مجػػػاالت اسػػػتيعاب 

 ذىنية جماعية متواجدة فى ظؿ األنظمة الرأسمالية الميبرالية فى أوروبا.
يطاليػػا كػػاف عبػػارة عػػف بقعػػة ميدانيػػة جديػػدة   ثػػـ إف تصػػاعد األنظمػػة الفاشػػية فػػى ألمانيػػا وا 

جريػػب النظػػرى لمدرسػػة فرانكفػػورتخ فالفاشػػية كانػػت تفضػػح فػػى عمنيػػة ممارسػػاتيا تسػػتطيع احتػػواء الت
الصػػػارخةخ وىػػػو مػػػا يتطمػػػب جيػػػوًدا فكريػػػة عنيفػػػة عمػػػى الفكػػػر النقػػػدى أف يبػػػذليا لكشػػػؼ فعاليػػػات 
االحتواء واالستبلب المباشر داخؿ واقع رأسمالى يسير فػوؽ عجمػة بنائػو الدسػتورى ليبراليػاخ فانتقػاؿ 

ورؾ أبقػػى عمػػى عمميػػة انتمائػػػو التحميمػػى االجتمػػاعى لواقػػع أوروبػػى تمثّػػؿ باقترانػػػو المعيػػد إلػػى نيويػػ
فػػى الكتابػػات النقديػػة لفػػالتر  -بصػػفة خاصػػة -بالمرحمػػة التاريخيػػة الطارئػػة بصػػعود الفاشػػيةخ وبػػرز

خ فتػػػػأثير المعيػػػد لػػػػـ يقتصػػػر عمػػػػى البػػػػاحثيف المنتمػػػيف إليػػػػو فػػػػى Walter Benjaminبنجػػػاميف 
لتأثير نفسو عمى باحثيػو المتواجػديف فػى أوروبػا والػذيف لػـ ينضػموا إليػو مكانًيػا نيويورؾخ بؿ مارس ا

 بعد.
وتغمغؿ الخطوط العريضة لتطور الفكر النقػدى لمدرسػة فرانكفػورت فػى المنفػى داخػؿ أبعػاد  

نوعيػػة وتخصصػػية متباينػػة فػػى البحػػثخ شػػّكؿ التطػػور المسػػتجد فػػى التعامػػؿ مػػع موضػػوعات أخػػرى 
يػػذه المدرسػػة فػػى معػػزؿ عنيػػا فػػى أطػػوار تكوينػػو األولػػى داخػػؿ معيػػد األبحػػاث كػػاف الفكػػر النقػػدى ل

االجتماعية فى فرانكفورتخ ألف التواجد الفكرى فى مكاف واحد كػاف يفػرض تحػديات مػف نمػط آخػر 
ذى طػػابع إدارى أو تنظيمػػىخ أو تحػػدًيا فردًيػػا إلقػػرار وجػػود فكػػرى خػػاص داخػػؿ منػػاخ فمسػػفى عػػاـ. 

يدة التى دخمتيا النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت فى المنفى بالتفاعؿ مع وقد تجسدت المنافذ الجد
موضػػػوعات جديػػػدة متعػػػددةخ أوليػػػا ظيػػػور التحميػػػؿ النفسػػػى كجانػػػب جديػػػد وتكميمػػػىخ يضػػػاؼ إلػػػى 
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عمػػػـ االجتمػػػاع األلمػػػانى المعاصػػػرخ سػػػابقة والمسػػػتقاة مػػػف الماركسػػػية و األدوات النقديػػػة التحميميػػػة ال
 (.70ل طاىر: عالوخاصة ماكس فيبر  

 : الركائز األساسية لممدرسة
)بػوؿ لػػوراف وقػد لخػص عمػى ليمػة المرتكػػزات األساسػية لمدرسػة فرانكفػورت فػى القناعػػات التاليػة    

 (:300، 3990آسوف: 
إف أفكػػػار البشػػػػر ىػػػى نتػػػػاج لممجتمػػػع الػػػػذى يعيشػػػوف فيػػػػوخ وذلػػػؾ ألف فكػػػػر البشػػػر يتحػػػػدد  -

 المقولة الطبقية.اجتماعًياخ وىنا نبلحظ خروًجا عمى 
إف عمػػػى المثقفػػػيف أال يتبنػػػوا موقػػػؼ الحيػػػاد الموضػػػوعىخ إذ ال ينبغػػػى أف يفصػػػؿ المثقػػػؼ  -

الحقيقػػة عػػف متضػػمناتيا القيميػػةخ وعمػػى المثقفػػيف أيًضػػا اف يقفػػوا موقفػػا نقػػديا مػػف المجتمػػع 
موضع الدراسةخ وفى ذلؾ خروج عمى اإلطار الوضػعى ورفػض لػو واقتػراب مػف الماركسػية 

 ية النقدية.والمثال
ا مػػف فكػػرىـ. عمػػييـ أف يوضػػحوا عبلقػػة ىػػذا موقفًػػا نقػػدي إف عمػػى المثقفػػيف أف يقفػػوا بالمثػػؿ -

 الفكر بالمجتمع القائـخ وبالمعرفة التى أبدعت اجتماعًيا.
أنو إذا كانت الماركسية ىى نظرية المجتمع الصناعى فى مرحمة النشأة األولى لمرأسماليةخ  -

عميػػو تحػػوالت عديػػدة فرضػػت ضػػرورة إعػػادة فحػػص كفػػاءة فػػاف المجتمػػع الصػػناعى طػػرأت 
 النظرية الماركسية فى ضوء المتغيرات الجديدة.

أنو إذا أردنا الوصوؿ إلى فيـ حقيقىخ فاف ذلؾ ينبغى أف يتحقػؽ مػف خػبلؿ إدراؾ العبلقػة  -
 المتبادلة بيف البناء االقتصادى لممجتمعخ والنمو النفسى لمفرد والظواىر الثقافية السائدة.

ىوركيػػػايمرخ وأدرنػػػوخ ومػػػاركيوزخ إلػػػى  –وقػػػد رجػػػع أكثػػػر مفكػػػرى مدرسػػػة فرانكفػػػورت تػػػأثيًرا  
خ وأكػػػدوا فػػػوؽ كػػػؿ شػػػ  أىميػػػة الجانػػػب الػػػذاتى فػػػى ٜٓٗٔاىتمامػػػات صػػػغار الييجميػػػيف فػػػى عػػػاـ 

قػػػػدًرا كبيػػػػًرا مػػػػف االسػػػػتقبلؿ واألىميػػػػة لمبنػػػػاء الفػػػػوقى الثقػػػػافىخ وكرسػػػػوا جيػػػػودىـ   النشػػػػاطخ وأرجعػػػػوا
 (.377)عمى جمبى: ى بمورة نوع مف  النقد النقدى  الذى كاف ماركس قد سخر منو األساسية ف
وبمقارنة الجيد الذى بذلتو مدرسة فرانكفورت فى االتجاه النقػدى االجتمػاعى بجيػد آخػريفخ  

 ( : 10: 3997)عمى ليمة، نجد أنيا كانت األكثر عطاء وتأثيًرا لعدة اعتبارات 
النظريػػة الماركسػػيةخ خاصػػة فػػى مقوالتيػػا الفمسػػفية ونزعتيػػا اسػػتناد مدرسػػة فرانكفػػورت إلػػى  -ٔ

اإلنسػػانية العامػػةخ بحيػػث أ فمػػت المدرسػػة المقػػوالت االقتصػػادية لمماركسػػيةخ وىػػو نفػػس مػػا 
فعمتو االتجاىات المتنوعة لمنقد االجتماعى التى طرحت أفكارىػا النقديػة بػالنظر إلػى الػروح 

ـ تطػػور األمػػر بحيػػث أصػػبح التنظيػػر الػػذى النقديػػة لمنظريػػة الماركسػػية كاطػػار مرجعػػىخ ثػػ
قدمتػو مدرسػة فرانكفػػورت ىػو اإلطػػار المرجعػى لغالبيػة النقػػد الػذى طورتػػو جماعػات اليسػػار 

 الجديدخ فيما يتعمؽ بالمجتمع الِرأسمالى المتقدـ.
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أننػػػػا نجػػػػد أف مػػػػف االختبلفػػػػات األساسػػػػية لمنقػػػػد االجتمػػػػاعى لكػػػػؿ مػػػػف مدرسػػػػة فرانكفػػػػورت  -ٕ
ريػػة الماركسػػية تفضػػح تناقضػػات النظػػاـ الرأسػػمالى تحمػػيبًلخ وذلػػؾ لكػػى والماركسػػيةخ أف النظ

توضح لمفكر الثورى طبيعة التناقضات الكامنة فى ىػذا النظػاـخ والحاكمػة ليػذه التناقضػات 
بمػػا يسػػاعد عمػػى دفػػع عجمػػة انييػػار النظػػاـ الرأسػػمالىخ عمػػى خػػبلؼ ذلػػؾ نجػػد أف الصػػفوة 

وقػػد تكشػػؼ عػػف تناقضػػاتوخ  يػػر أف ذلػػؾ ال يػػتـ  الفكريػػة لمدرسػػة فرانكفػػورت تنتقػػد النظػػاـخ
بيدؼ التعجيؿ بانيياره والقضاء عميوخ ولكف بيدؼ إصبلحو إليجاد المجتمع العظيـخ وىو 
الموقؼ الفكرى الذى تغمغػؿ وانتشػر لكػى يشػكؿ الموقػؼ اإليػديولوجى لغالبيػة فصػائؿ النقػد 

 االجتماعى.
االجتمػاعى وفػؽ منطػؽ مغػايرخ فيػذا مػف أنو إذا كانت مدرسة فرانكفورت قػد مارسػت النقػد  -ٖ

 ناحية أخرى كاف دوره فى شيوع أفكارىا لدى االتجاىات األخرى لمنقد االجتماعى.
أنوخ إذا كانت مدرسة فرانكفورت قد مارست النقد االجتماعى وفؽ متغيرات  ير المتغيػرات  -ٗ

يػػة النقػػد وفػػؽ الماركسػػيةخ فاننػػا ال نجػػد أف اتجاىػػات النقػػد االجتمػػاعى األخػػرى مارسػػت عمم
المتغيػػرات التػػى طورتيػػا مدرسػػة فرانكفػػورتخ مثػػؿ أف البروليتاريػػا لػػـ تعػػد ىػػى قػػوى التحػػوؿ 
االجتماعى فى المجتمع الرأسمالى المتقدـخ بؿ إف التحوؿ االجتمػاعى لػيس مػف الضػرورى 
أف يكػػوف شػػامبًل وجػػذرًيا. وبػػداًل مػػف ذلػػؾ حمػػت قػػوى الشػػباب والطمبػػة والجماعػػات الخارجػػة 

نظػػاـ باعتبارىػػا قػػوى اجتماعيػػة تتػػولى عمميػػة النقػػد االجتمػػاعىخ وىػػو المتغيػػر الػػذى عمػػى ال
تػػػردد كثيػػػرا فػػػى إيػػػديولوجيات مختمػػػؼ الجماعػػػاتخ إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ فقػػػد رأينػػػا أف مدرسػػػة 
فرانكفورت فى ممارستيا لعممية النقد االجتمػاعى قػد اسػتندت أساًسػا إلػى المتغيػرات الثقافيػة 

لمتغيػػػػرات االقتصػػػػاديةخ وىػػػػو الموقػػػػؼ الفكػػػػرى الػػػػذى تػػػػردد عنػػػػد والسػػػػيكولوجيةخ وأسػػػػقطت ا
 مختمؼ جماعات النقد االجتماعى.

 وبتأمؿ قائمة المفكريف الذيف أسسوا وطوروا المدرسةخ فاننا نبلحظ األمور التالية:      
أف معظـ أعضاء المدرسة ينتموف إلى مثقفى الشريحة العميػا مػف الطبقػة المتوسػطة خ ومػف  -ٔ

خ ومف )ىوركيايمر(وا يقودوف حياة مترفةخ ومنيـ مف كاف ابنا لرجؿ أعماؿ مثؿ ثـ فقد كان
شػػػػػأف ىػػػػػذا الموقػػػػػع الطبقػػػػػى أال يجعميػػػػػـ متعػػػػػاطفيف مػػػػػع اإليديولوجيػػػػػة النقديػػػػػة لمماركسػػػػػية 
الكبلسيكيةخ التى كانت تػدافع عػف أوضػاع طبقػة البموريتاريػا. إضػافة إلػى اعتبػارىـ عنصػرا 

ف ذلػػؾ مػػػف أجػػػؿ مزيػػػد مػػف االكتمػػػاؿخ ولػػػيس سػػػعًيا لمقضػػػاء مػػف البنػػػاء البورجػػػوازىخ  يػػػر أ
 عميو.

أف معظميـ كانت لو فى البداية ميوؿ يساريةخ بؿ وماركسيةخ بػؿ إف بعضػيـ قػد لعػب دوًرا  -ٕ
نشًطا فى  األحزاب الماركسية واالشتراكيةخ ويكفى أف أربعة منيـ كانوا أعضاء فى الحػزب 

اإليػديولوجى أو احتفظػوا بصػورة مخففػة منػوخ الشيوعىخ  ير أنيـ تخمصوا مػف ىػذا التوجػو 
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بعضػػػػيـ انشػػػػؽ عمػػػػى الجماعػػػػة إلدراكػػػػو االبتعػػػػاد الواضػػػػح عػػػػف الماركسػػػػيةخ مثػػػػؿ لوكػػػػاشخ 
وبولػوؾخ بينمػػا احػتفظ الػػبعض اآلخػر بػػروح النقػد الماركسػػيةخ متخمًيػا عػػف كثيػر مػػف مقػػوالت 

ربيػة!!أو الماركسػية ىذه النظريةخ بحيث أسسػوا فػى النيايػة مػا يمكػف تسػميتو بالماركسػية الغ
 البورجوازية؟!

أنيػػػـ كػػػانوا ينتمػػػوف إلػػػى تخصصػػػات متنوعػػػةخ تبػػػدأ مػػػف الفمسػػػفة إلػػػى االجتمػػػاعخ إلػػػى عمػػػـ  -ٖ
االقتصادخ وعمـ النفسخ وكذلؾ األدب والسياسةخ ومػف ثػـ فقػد تػوافرت ليػـ الرؤيػة المتكاممػة 

إلػػػػػى البحػػػػػث  الزوايػػػػػا لػػػػػذات الواقعػػػػػةخ ولقػػػػػد أدى ىػػػػػذا إلػػػػػى نتيجتػػػػػيف : األولػػػػػى : اتجػػػػػاىيـ
االجتمػػاعى الػػذى تتعػػاوف فيػػو أنسػػاؽ معرفيػػة متعػػددةخ والثانيػػةخ اسػػتيعاب إطػػارىـ فػػى النقػػد 

 االجتماعى لمتغيرات  ير المتغيرات االقتصاديةخ كالمتغيرات الثقافية والسيكموجية.
و أف  البيتيـ كانوا ينتموف إلى الديانة الييوديةخ وقد لعب ىػذا االنتمػاء دوًرا فػى األحػداث أ -ٗ

المتاعب التى تعرض ليا ىؤالء الروادخ قبؿ التعرض الحتمالية اإلبادة فى أوشفيتزخ وكذلؾ 
خبرة اليرب إلى الواليات المتحدةخ إضػافة إلػى خبػرات اليجػرة المؤلمػة..إلى جانػب ذلػؾ فقػد 
أثػػر االنتمػػاء الييػػودى عمػػى تمسػػكيـ بػػالمجتمع البورجػػوازىخ مػػع العمػػؿ عمػػى تخميصػػو مػػف 

ى جانػب أننػا نبلحػظ تػأثير االنتمػاء ىػذا عمػى نوعيػة القضػايا التػى تصػدوا بعض شروره. إلػ
ليا بالبحػث والدراسػة كقضػايا النزعػة المضػادة لمسػاميةخ وقضػايا التحيػزخ والقضػايا المتعمقػة 

 بالشخصية الفاشية.
أنيـخ بػر ـ تجمعيػـ حػوؿ موقػؼ نقػدى مػف الواقػع المعػاشخ أو مػف التفػاعبلت التػى أفرزىػا  -٘

رأسمالى أو التكنولوجى المتقدـخ أو فى االنطبلؽ مف الماركسية كاطار مرجعىخ المجتمع ال
إال أنيػػـ اختمفػػوا مػػع بعضػػيـ فػػى النيايػػة. وقػػد تػػأرجح الخػػبلؼ حػػوؿ مسػػتوى الرومانسػػية أو 
الواقعيػػػة فػػػى القضػػػايا المطروحػػػة لمحػػػوارخ أو الخػػػبلؼ حػػػوؿ تبنػػػى العنػػػؼخ أو الركػػػوف إلػػػى 

الماركسػػيةخ مثػػؿ فػػيمكس فيػػؿخ وجرونبػػرجخ المػػذاف كانػػا أكثػػر التأمػػؿ السػػمبىخ حػػوؿ اإليمػػاف ب
 وكذلؾ ىبرماسخ وأدورنو. التزاًما بيا خ بينما كاف البعضخ مثؿ ىوركيايمر أقؿ التزاًماخ

      

  االىتماـ بالفردية:   
وربما يوحى استناد مدرسة فرانكفورت إلى الماركسػيةخ فضػبًل عػف اإلطػار االجتمػاعى لحركػة       

د التى بعثتياخ بأنيا تجنح دائمػا نحػو الجماعيػةخ عمػى حسػاب الفرديػةخ وىػو األمػر الػذى يحتػاج النق
مراجعة جديةخ ذلؾ أف اىتماـ المدرسة بالظواىر الثقافيةخ تضمف تأكيًدا خاًصػا عمػى الفػرد باعتبػاره 

ىخ جوىر الفكر والعمؿخ وبخاصة مف خبلؿ عمـ النفس والتحميؿ النفسىخ وحسػبما ذىػب مػارت جػا
فقد تولدت لدى ىوركيػايمر حساسػية خاصػة مػف خػبلؿ دراسػاتو األولػى لكػانطخ نحػو أىميػة الفرديػة 
باعتبارىػا قيمػػة ال ينبغػى أف تغفػػؿ تماًمػػا تحػت وطػػأة متطمبػات الكميػػةخ وقػػد قػدر ىوركيػػايمر التأكيػػد 
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مػػع  عمػػى الفػػرد فػػى أعمػػاؿ كػػؿ مػػف دلتػػاى ونيتشػػو. وفضػػبًل عػػف ذلػػؾ فقػػد كػػاف ىوركيػػايمر متعاطفًػػا
بعض جوانػب الفمسػفة اإلنسػانية التػى أصػبحت تعػرؼ فيمػا بعػد بالفمسػفة الوجوديػة التػى عبػر عنيػا 
جػاف بػػوؿ سػارتر بتأكيػػده المعيػػود عمػى الفػػرد. ويوجػػد ارتبػاط ممحػػوظ باىتمػػاـ فيبػر السػػابؽ بمصػػير 

 (.07: 3997)عمى ليمة، الفرد فى المجتمع الرأسمالى الحديث 
ؿ لو عف التاريخ وعمـ النفس أف عمـ الػنفس الفػردى ىػاـ لمغايػة وقد أكد ىوركيايمر فى مقا 

لفيـ التاريخخ إضافة إلى إريؾ فروـ الذى عمؿ عمى تأسيس عبلقة بيف التحميؿ النفسى والماركسية 
عف طريؽ توسيع نطاؽ تفسيرات فرويدخ بالنظر إلى تاريخ الفردخ لكى تضـ المكانة الطبقية لمعائمة 

 طبقات االجتماعية.والموقؼ التاريخى لم
ولقػػد ظػػؿ االىتمػػاـ الرئيسػػى لمنظريػػة النقديػػة محصػػوًرا فػػى نطػػاؽ عمػػـ الػػنفس الفػػردىخ  يػػر  

أصبح االىتماـ يتركز فى قضيتيف: األولىخ خصائص خ أنوخ بظيور االشتراكية القومية فى ألمانيا 
وؿ بأف اىتماـ النظرية الشخصية فى عبلقتيا بالسمطةخ والنزعة الثانية المضادة لمسامية. ويمكف الق

النقديػػة والقػػيـ المؤكػػدة عمييػػا يرجػػع لعػػامميف: األوؿ أف النظػػاـ االجتمػػاعى أصػػبح قيرًيػػا لمفػػردخ وأف 
الفػػرد قػػد بػػدأ يفقػػد حريتػػو واسػػتقبللو فػػى مواجيػػة سػػطوة النظػػاـخ وىػػو مػػا يعنػػى أنػػو إذا كػػاف تومػػاس 

ديػةخ فػاف النظريػة النقديػة حاولػت عمػى ىوبز قد أسس النظاـ فى قمب ازدىار األنانية والنزعات الفر 
العكػػس مػػف ذلػػؾ تحريػػر الفػػرد مػػف قيػػر النظػػاـ وسػػطوتوخ ويتمثػػؿ العامػػؿ الثػػانى فػػى تأكيػػد النظريػػة 
النقدية عمى الفردية تحت وطأة تأثير األثر الفعاؿ الػذى يمكػف أف يمعبػو الػدور الفػردى فػى التػاريخخ 

 فى ألمانيا النازية. تأكيد الدور الذى لعبو ستاليف فى روسياخ وىتمر
 

 نقد الوضعية المنطقية:
وحظيػػػت الوضػػػػعية المنطقيػػػػة بنقػػػػد ممحػػػػوظ مػػػف مدرسػػػػة فرانكفػػػػورتخ إذ بينمػػػػا رأت النظريػػػػة        

النقدية محتػوى واقعًيػا فػى الميتافيزيقػاخ نظػرت الوضػعية المنطقيػة إلػى األخيػر عمػى أنيػا لغػو فػارغخ 
خ حتػػى عمػػى المسػػتوى النظػػرى. وكانػػت مدرسػػة فرانفكػػورت وبالتػػالى يتعػػرض تجػػاوز الفمسػػفة لميجػػوـ

فػى الثبلثينيػػات مصػممة عمػػى أف تحػتفظ بكامػػؿ القػػوة الجدليػة لمنقػػد الماركسػى حيػػةخ وكػاف ىػػذا ىػػو 
السػػػػبب وراء مناظرتيػػػػا البنػػػػاءة مػػػػع الميتافيزيقػػػػاخ ولكنػػػػو أدى أيًضػػػػا إلػػػػى توجيػػػػو نقػػػػد جػػػػوىرى إلػػػػى 

مدرسػػة فرانفكػػورت يتمثػػؿ فػػى توسػػيعيا ليػػذا النقػػد ليشػػمؿ الوضػػعيةخ وكػػاف أحػػد اإلسػػيامات البػػارزة ل
أحػػدث أشػػكاؿ الوضػػعية. ور ػػـ التأكيػػد المتواصػػؿ أف مدرسػػة فرانكفػػورت لػػـ تػػدرؾ طبيعػػة الوضػػعية 
الحديثػػة إدراًكػػا تاًمػػاخ فالحقيقػػة أف مقػػاؿ ىوركيػػايمر "أحػػدث ىجػػوـ عمػػى الميتافيزيقػػا"خ لػػيس أقػػؿ مػػف 

 (.50)سميتر: تحميؿ لموضعية المنطقية 
وكاف حماس مدرسة فرانكفورت لميراث المثالية األلمانيػة يرجػعخ جزئًيػاخ إلػى تشػديد األخيػرة  

عمػػػػى المكونػػػػات الذاتيػػػػة لممعرفػػػػةخ خبلفًػػػػا ألى إضػػػػفاء مػػػػادى فػػػػج لطػػػػابع المطمػػػػؽ عمػػػػى "األشػػػػياء 
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الخارجية". ور ـ تقػديـ كػانط ألشػكاؿ ومقػوالت تميػؿ إلػى منظػور  يػر تػاريخىخ ور ػـ أف المنظػور 
لتػػاريخى عنػػد ىيجػػؿ كػػاف مثالًيػػاخ فػػاف مدرسػػة فرانكفػػورت مقتفيػػة أثػػر خػػط كػػورشخ شػػددت مػػع ذلػػؾ ا

 عمى الدَّْيف الماركسى لممثالية األلمانية:
شأنيا شأف المنطؽ الييجمىخ تتجاوز المادية عيوب الفكر المجػرد عػف طريػؽ محاولػة فيػـ 

ةخ ال يظػػؿ ىػػذا المسػػار ذىنًيػػا خالَصػػا. تبعيػػة المقػػوالت الفرديػػة لمسػػار تكػػوينىخ  يػػر أنػػو فػػى الماديػػ
كمػػا أف محصػػمتو ال تتمثػػؿ فػػى الفكػػرة البلنيائيػػة التػػى تعكػػس ذاتيػػاخ وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ تنظػػر 

 المادية إلى الفرد ومقوالتو عمى أنيما تابعاف لمتطور االجتماعى.
ديػػة وىػػذه العبلقػػة التطوريػػة لمفكػػر كانػػت عمػػى وجػػو التحديػػد مػػا ميػػز نظريػػة مػػاركس عػػف ما 

 الطبقة الوسطى.
وقد تمثؿ نقػد رئيسػى لموضػعية فػى أنيػا قوضػت ىػذه العبلقػةخ وبػّيف مػاركيوز أف الوضػعية  

تنقؿ مصدر اليقيف مف ذات الفكر إلػى ذات اإلدراؾخ حيػث تتراجػع الوظػائؼ التمقائيػة لمفكػرخ بينمػا 
عػف الميتافيزيقػا ىػذا  تحرز وظائفو المتمقية والسمبية قصب السبؽ. وقد تتبػع ىوركيػايمرخ فػى مقالػو

االختػزاؿ حتػػى نيايتػػو المنطقيػة فػػى الوضػػعية الحديثػةخ "فالػػذات" تختفػػى بصػورة كميػػةخ و"االنعكػػاس" 
يتـ اختزالو إلى ترتيػب ألحكػاـ ثابتػة. والميتافيزيقػا محقػة فػى اتياميػا ليػذا المػنيج التحميمػى الحػديث 

نتػائج التجريػد أكثػر منيػا إلػى إعػادة بأنو يحطـ موضوعو إلى شظايا ترمى الوضعية المنطقيػة إلػى 
)سػػػميتر: البنػػػاء النظريػػػة لمكػػػؿ. وبوصػػػفيا كػػػذلؾخ فيػػػى تتخػػػذ موقفًػػػا تقميػػػدًيا خالصػػػا إزاء ذلػػػؾ الكػػػؿ 

59.) 
 

 العقؿ األداتى:
وقػػد تطػػرؽ بعػػض مفكػػرى المدرسػػة إلػػى مفيػػوـخ مػػف الغريػػبخ أنػػو سػػبؽ أف التصػػؽ بمفكػػر 

ف كاف المضموف مختمفًػا بػيف  )األداتية(،مفيـو  برجماتى أمريكى كبير وىو جوف ديوىخ أال وىو وا 
 االتجاىيف.
وقد تـ التطرؽ إلى مفيوـ العقؿ األداتى واستكشاؼ كنيو فى سمسمة مف المؤلفػاتخ أبرزىػا  

خ Dialectc of Enlightenment 1972)جدؿ التنوير(ما كتبو ىوركيايمرخ وأدورنو معا بعنواف 
 )ىوركيايمر(خ وكتاب One - Dimensional Manلواحد  وكتاب ماركيوز  اإلنساف ذو البعد ا

. والعقػؿ األداتػى ىػو منطػؽ فػى التفكيػرخ وأسػموب فػى رؤيػة Eclipse of Reasonأفػوؿ العقػؿ: 
العالـ. وقد سبؽ لموكاش أف بيف أف المستوى االقتصادى لممجتمع الرأسمالىخ مػنظـ بطريقػة تجعػؿ 

ات بيف أشياءخ وأف نظرة البشر ألنفسػيـ ولغيػرىـخ تغػدو العبلقات بيف البشر تبدو كما لو أنيا عبلق
كنظرتيـ لؤلشياء الماديةخ وأف  العالـ االجتماعى أصبح يبدو كما لو أنو "طبيعة ثانية"خ إلى جانب 
العػػالـ الطبيعػػى األصػػمىخ وأصػػبح كالطبيعػػة نفسػػيا  يػػر قابػػؿ لمتغييػػرخ ومسػػتقبًل عػػف أفعالنػػا. وىػػذا 
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ة فرانكفػػػورت عػػػف العقػػػؿ األداتػػػى.  يػػػر أف أعضػػػاء ىػػػذه المدرسػػػة الػػػرأى ىػػػو عصػػػارة مفيػػػـو مدرسػػػ
استكشػػفوا مضػػاميف ىػػذه الفكػػرة بعمػػؽ أكبػػرخ تاريًخػػا مختمفًػػا أشػػد االخػػتبلؼ عػػف ذلػػؾ الػػذى أعطػػاه 

 (.137)كريب: لوكاش 
مضػمونيف: فيػو أسػموب لرؤيػة العػالـخ وأسػموب لرؤيػة المعرفػة  )األداتيػة(ويحمؿ مصػطمح  

لـ بوصػفو أداة تعنػى اعتبػػار عناصػره أدوات نسػتطيع بواسػػطتيا تحقيػؽ  ايتنػػاخ النظريػةخ فرؤيػة العػػا
مثبًلخ أنا ال أنظر إلى ىذا الحاسب اآللى باعتباره جياًزا ىندسًيا عمى درجػة عاليػة مػف التعقيػدخ بػؿ 
أراه جيػػاًزا يعيننػػى عمػػى الكتابػػة لمػػا أود كتابتػػوخ وخاصػػة المؤلفػػات واألبحػػاث العمميػػة. وأنػػا ال أنظػػر 
إلى طبلبى باعتبارىـ بشرا منخرطيف فى عممية التحصيؿ العممىخ بؿ باعتبارىـ أشخاًصاخ لو أننى 
أّثرت فى نفوسيـ إعجابا كافيا بشخصىخ فمربما نفع ذلؾ فػى ترقيتػىخ وأنػا ال أرى قػدرتى عمػى فيػـ 

 ا أريد.اآلخريف باعتبارىا شيئا فى خدمة اآلخريفخ بؿ بوصفيا وسيمة تمكننى مف إقناعيـ بعمؿ م
وبامكاننا أيًضا النظر إلػى المعرفػة باعتبارىػا وسػيمة لتحقيػؽ  ايػةخ وربمػا تكػوف ىػذه الفكػرة  

أصػػػعب كثيػػػًرا ألنيػػػا تتخمػػػؿ ثقافتنػػػا لدرجػػػة أف أى وجيػػػة نظػػػر أخػػػرى قػػػد ال تػػػرى فػػػى المعرفػػػة أداة 
مسػػفة فػػى يصػػعب تصػػورىا. إف السػػواد األعظػػـ مػػف النػػاس ال يشػػغموف أنفسػػيـ كثيػػًرا بػػالتفكير فػػى الف

مجرى حياتيـ اليوميةخ أما أولئؾ الذيف يفعموف ذلؾخ فكثيًرا مػا يػروف فيػو سػبيبًل لمتفكيػر فػى معػانى 
حياتناخ أو الحياة بصورة عامةخ ومعرفة موقعنا فى ىذا العالـ. ويػروف فييػا طريقػة لمعػيشخ وطريقػة 

قامػػػة عػػػالـ متناسػػػؽ تسػػػوده لمتنػػػا ـ مػػػع الحيػػػاة والطبيعػػػة. ويعتقػػػد ىػػػؤالء أف ثمػػػة إمكانيػػػة حقيقيػػػة إل
الحقيقة بأبيى صورىاخ فالحقيقة ىى أسمى قيمة وأعبلىا. والفمسفة بيذه الصورة ىى عنػد أصػحاب 

 (.130كريب: )مدرسة فرانكفورت ليست خاطئة..إنيا طريقة حياة 
وىنػاؾ أشػكاؿ متباينػػة فػى العقػؿ األداتػػىخ  يػر أف منظػرى مدرسػػة فرانكفػورتخ جنحػوا إلػػى  

. ويمكػػػف أف يكػػػوف ىػػػذا الوصػػػؼ مضػػػمبًلخ ألف )الوضػػػعية(ا تحػػػت عنػػػواف واحػػػد ىػػػو حشػػػرىا جميًعػػػ
الوضػػػعية ىػػػى أيًضػػػا عبلمػػػة فنيػػػة فمسػػػفية دقيقػػػةخ تشػػػير إلػػػى مػػػذىب فمسػػػفى بعينػػػو. عمػػػى أف ذلػػػؾ 

)أوجيسػػػت خ وىػػػو )العمػػػـ الوضػػػعى(الوصػػػؼ لػػػو بعػػػض المبػػػرراتخ فالرجػػػؿ الػػػذى صػػػؾ مصػػػطمح 
لمعنى الحػػػديثخ ىػػػذا الرجػػػؿ كػػػاف يكتػػػب فػػػى فتػػػرة مػػػف خ الػػػذى يعتبػػػر أوؿ عػػػالـ اجتمػػػاعخ بػػػاكونػػػت(

الصػػراع االجتمػػاعى أعقبػػت الثػػورة الفرنسػػية. وقػػد ظػػف أف عمػػـ المجتمػػع سػػوؼ ييػػدينا إلػػى كشػػؼ 
حقيقػػة المجتمػػعخ ويضػػع بػػذلؾ حػػدًّا لكػػؿ المجػػادالت حػػوؿ مػػا يجػػب أف يكػػوف عميػػو شػػكؿ المجتمػػع. 

رانكفورتخ فيو يؤدى إلى موقؼ سػمبى وىذا الموقؼ بالضبط ىو ما يعترض عميو منظرو مدرسة ف
مػف الحيػاة االجتماعيػػةخ حيػث ال تػػرى الحيػاة االجتماعيػػة ىنػا بوصػػفيا نتاًجػا إنسػػانيًّا خ بػؿ بوصػػفيا 
واقًعا خارجيًّا محكوًما بواسطة قوانيف ثابتة ثبات قوانيف الطبيعةخ و ايػة مػا نسػتطيع فعمػو فػى أمػور 

بيػا بطريقػة فنيػةخ لتعػديؿ ىػذا الجانػب أو ذاؾ منيػاخ بيػد  حياتنا االجتماعية ىو أف نستخدـ معرفتنا
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أننػػا ال نقػػوى عمػػى إحػػداث تغييػػر جػػذرى فػػى المجتمػػعخ ومػػف ثػػـ البػػد مػػف التكيػػؼ مػػع األشػػياء كمػػا 
 ىى!!

والنظريػة النقديػػة ىػػى نقديػػة بالشػكؿ الػػذى يعنػػى قػػدرتيا عمػى بيػػاف كيػػؼ أف المجتمػػع القػػائـ  
نػػو يسػػمب أو يػػدمر السػػمتيف األساسػػيتيف لمحيػػاة اإلنسػػانيةخ ىػػو مجتمػػع العقبلنػػى أو قمعػػىخ ذلػػؾ أل

وىما قدرة اإلنساف عمى تحويؿ بيئتوخ وقدرتو عمى القياـ باختيارات عقبلنيػة جماعيػة تتعمػؽ بحياتنػا 
جميًعا. وتدعى ىذه النظرة أيًضػا أنيػا تبػيف كيػؼ أننػا قمنػا بخمػؽ ىػذا المجتمػع فعميػا فػى الماضػىخ 

بحػؽ مػف صػنع البشػرخ حتػى ولػو لػـ يعػد باإلمكػاف التعػرؼ عميػو ييػذه  وكيؼ أف ىذا المجتمػع ىػو
الصورة. إنيا بعبارة أخرىخ تضع مجتمعنا الحػالى وأفكارنػا فػى إطارىػا التػاريخىخ وتبػيف أنيمػا ليسػا 
شيئيف ثابتيف عمى الدواـخ بػؿ جػزء مػف عمميػة طويمػةخ وصػعبةخ مػا زلنػا نشػترؾ فػى صػنعيا جميًعػا 

 (.120)كريب: 
ذا ك  انػػت مدرسػػة فرانكفػػورت قػػد نظػػرت إلػػى المجتمعػػات الحديثػػة باعتبارىػػا كيانػػات متحػػدة وا 

امتصت وأزاحت كؿ معارضة حقيقيةخ فقد ترتب عمى ىذا أف اعتبرت أف فكرة الكؿ لـ تعد مرتبطة 
 )الشػاممة(بتحرير اإلنسافخ بؿ أصبحت مرتبطة بقيػرهخ وأصػبحت محاولػة اكتسػاب المعرفػة الكميػة 

المجتمع الشمولىخ وال يجدى لمقاومة ىذا الوضع المرعب طػرح نسػؽ آخػر مػف  ىى بالضبط ىدؼ
المعرفػػة الكميػػةخ أى مبلعبػػة الطػػرؼ اآلخػػرخ وفقػػا لقواعػػد لعبتػػو ىػػوخ بػػؿ يجػػب عمينػػا تقػػويض ذلػػؾ 
ظيارنػػا لثغراتػػو وتناقضػػاتو. ومػػف العجػػب أف يكػػوف  النسػػؽ أّنػػى اسػػتطعنا بتبنينػػا لػػرأى نقػػدى عنػػوخ وا 

خ وحصػيمة ىػا الموقػؼ Negative Dialectics)الجػدؿ السػمبى(ىػو أدورنػو( )أحػد أبػرز مؤلفػات 
ىى أف مدرسة فرانكفورت ال تظير فى كثير مف األحياف عمى شكؿ جدؿ مطػوؿ ومػنظـخ بقػدر مػا 
تكوف قطعا صغيرة تركز عمػى المفارقػاتخ وعمػى مػا ىػو متنػاقض ومتيافػتخ وأسػيؿ عمػؿ مػف ىػذا 

خ حيػػث يقػػوؿ فػػى مدخمػػو إف Minima Moralia ذرة أخػػالؽ()النػػوع ىػػو ألدورنػػو أيًضػػا وعنوانػػو 
المكاف الوحيد الذى قد نعثر فيو عمى الحقيقة ليس فى الكؿ أو الوحدة الكاممةخ بؿ فى تمؾ األجزاء 

 المغفمة مف تجربة الفرد التى نجت مف وطأة ىذا الكؿ.
 انبعاثات المدرسة الفكرية:

الواليػػػات المتحػػدة إلػػى نقطػػػة انطبلقيػػا فػػػى وبعػػد عػػودة مدرسػػػة فرانكفػػورت مػػف منفاىػػػا فػػى  
ألمانيػاخ كػاف فكرىػا النقػدى قػد فػرغ تماًمػا مػف بنػاء قاعدتػو األساسػيةخ وتحديػد األرضػية التػى ستنشػػأ 
منيػػا التشػػػعبات والتوسػػػعات التفصػػػيمية لموضػػػوعاتيا النقديػػػة البلحقػػػة. وخػػػبلؿ سػػػنوات الخمسػػػينيات 

أثيرىػا كبيػًرا عمػى المثقفػيف األوروبيػيفخ وخاصػة فػى والستينياتخ وبتتابع كتابػات أقطابيػاخ أضػحى ت
العالـ األنجموساكسونييفخ ثـ بقية البمداف األوربيةخ ثـ امتد تأثيرىا إلى بمػداف العػالـ الثالػثخ وحظػى 
باىتمػػاـ كبيػػػر مػػػف بعػػض الحمقػػػات الثقافيػػػة. وأمسػػػى التيػػار الػػػذى تمثمػػػو المدرسػػة تيػػػاًرا جوىريًّػػػا فػػػى 
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–رة. ثػػػـ إف منيجيػػػا التحميمػػػى النقػػػدى فػػػى ميػػػداف الدراسػػػات االجتماعيػػػة الفمسػػػفة الغربيػػػة المعاصػػػ
 السياسيةخ حقؽ أصالة عممية جديدة فى مناىج التفكير العالمية المعاصرة.

ويعػػود التواصػػؿ األوؿ بػػيف الفبلسػػفة األعضػػاء فػػى المدرسػػة مػػع التيػػارات الفمسػػفية األوربيػػة  
المعيد إلى نيويورؾخ وأثناء تواجػد ىوركيػايمر لػبعض  إلى فترة المنفى األولى فى أوروباخ وقبؿ نقؿ

ػػا فػػى فرنسػػا فػػى تمػػؾ  الوقػػت فػػى بػػاريس التقػػى بينػػرى برجسػػوفخ الػػذى كانػػت فمسػػفتو تشػػكؿ تيػػاًرا ىامًّ
الفتػػرةخ وكتػػب عنػػو دراسػػة تعػػد األولػػى مػػف نوعيػػا بتنػػاوؿ جوانػػب فػػى  ايػػة الدقػػة مػػف فمسػػفتوخ فػػى 

موقفػو النقػدى فمسػفيا أو موقفػا سياسػيًّا فمسػفيًّا مػف القضػايا الوقت الذى لـ يكف ىوركيػايمر قػد اتخػذ 
االجتماعيػػػة السػػػاخنةخ أو مػػػف الطبقػػػة البروليتاريػػػةخ عنػػػدما قػػػاـ بقػػػراءة لبرجسػػػوف بعيػػػدة عػػػف الرؤيػػػة 

 األنطولوجيةخ فتناوؿ فى ىذا البحث المتخصص قضية ميتافيزيقا الزمف عند برجسوف.
األوروبيػػيف شخصػػيًّاخ ثػػـ االىتمػػاـ بأفكػػارىـ ودراسػػتيـ فيػػذه العبلقػػات األوليػػة مػػع المثقفػػيف  

خمقت القاعدة األولى لبلتصاؿ بيف مفكرى فرانكفورت وواقعيـ الثقافى األوروبى الذى كانوا يسػعوف 
إلػػػى التػػػداخؿ معػػػو والتفاعػػػؿ مػػػع تياراتػػػو البػػػارزةخ وىػػػذا مػػػا مػػػنح أبحػػػاث مدرسػػػة فرانكفػػػورت اىتماًمػػػا 

وسػػاط النقديػػة لممدرسػػة الػػذى تفػػاقـ وترسػػخ كاتجػػاه فمسػػفى مسػػتقؿ. وبعػػد أوروبيًّػػا منػػذ البدايػػة فػػى األ
عػػػودة المعيػػػد مػػػف منفػػػاه األمريكػػػى شػػػد االنتبػػػاه إلػػػى أعمػػػاؿ مفكريػػػوخ وخاصػػػة مػػػاركيوز فػػػى فتػػػرة  
السػػػتينياتخ وأدورنػػػوخ الػػػذى اعتبػػػرت كتاباتػػػو عنػػػد صػػػدورىا حػػػدثًا ثقافيًّػػػا فػػػى واقػػػع الفمسػػػفة الغربيػػػةخ 

أثػػػار الكثيػػػر مػػػف التعميقػػػاتخ واسػػػتدعى فػػػى كتابػػػو الكثيػػػر مػػػف الدراسػػػات  ى()الجػػػدؿ السػػػمبفكتابػػػو 
واألبحاث حولوخ مما دعا أحػد أسػاتذة الفمسػفة بوصػفو الكتػاب النقػدى األكثػر نضػوًجاخ واألكثػر دقػة 

 (.55)عالل طاىر: فى تنظيمو وتنسيقو الفكرييف فى نقده لممثالية الفمسفية داخؿ نظرية المعرفة 
ت الفكػػػر النقػػػدى لمدرسػػػة فرانكفػػػورت بالتػػػأثير داخػػػؿ ألمانيػػػا أو العػػػالـ اتػػػدادولػػػـ تنحصػػػر ام 

األنجمو ساكسونى فحسبخ بؿ تجسدت تأثيراتيا فػى فرنسػا بشػكؿ أكثػر بػروًزا بفضػؿ خمقيػا لتيػارات 
نقديػػة متكاممػػة عنػػد بعػػض المفكػػػريف الػػذيف قػػاموا بتخصػػيص جػػػؿ إنتػػاجيـ الفكػػرى لدراسػػة ظػػػواىر 

ـخ ونقػػد سياسػػة الدولػػة وأنشػػطتيا القمعيػػة ومنظوماتيػػا اإلداريػػة والقانونيػػة االسػػتبلب داخػػؿ مجػػتمعي
والدسػػػتوريةخ ففػػػى العػػػالـ األنجموساكسػػػونى تمثػػػؿ تػػػأثير مدرسػػػة فرانكفػػػورت باسػػػتقطاب الكثيػػػر مػػػف 
المفكريف لتكريس بعض أبحاثيـخ أو تأليؼ كتب متخصصة فى تناوؿ مدرسػة فرانكفػورت وفمسػفتيا 

د مفكريياخ كما انعكس تأثير المدرسة الفمسفى وأبحاث مفكرييا الجمالييف عمى النقدية أو لدراسة أح
رنػوخ  يػر أف ىػذا التػأثير و زخـ مف الدراسات التى اسػتفادت مػف إنجػازات ىوركيػايمر ومػاركيوز وأد

لػـ يمتػد إلػى المسػتوى الػذى يػػدفع مفكػًرا أو فيمسػوًفا مػا إلػى تطػػوير كػؿ أبحاثػو باتجػاه النقػد الفمسػػفى 
السياسػػية لسمسػػمة مػػف  –السياسػػىخ بغػػرض إخضػػاع خصوصػػية بمػػده االجتماعيػػة  –وسػػيولوجىوالس

مػػارى فػػانيفخ الػػذى خصػػص فػػى -الدراسػػات النقديػػة المتصػػمةخ كمػػا حػػدث فػػى فرنسػػا عمػػى يػػد جػػاف 
خ عبلوة عمى )النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت(البداية مؤلًفا كامبًل حوؿ مدرسة فرانكفورتخ ىو 
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اثو قد سارت وفػؽ الػنيج الفمسػفى النقػدى الػذى اختطػو مفكػرو فرانكفػورتخ مثػؿ كتابػو أف معظـ أبح
. وعػبلوة عمػى ذلػؾخ ()أكاذيب الدولػةخ و)الفيتشية والمجتمع(خ وكتابػو )نقد الممارسات السياسية(

فقػػد تشػػعبت فػػى فرنسػػا عػػدة تيػػارات فمسػػفية أخػػرى منبثقػػة مػػف مدرسػػة فرانكفػػورت أيًضػػاخ إال أنيػػا ال 
مارى فانوفخ بسػبب توزعيػا عمػى نتاجػات متفرقػة  –إلى أىمية الخط الفكرى الذى أنشأه جافترتقى 

 لعدة مفكريف.
 

 :العالقة بالتحميؿ النفسى
ومف الغريب حقًّا أف تمتقى النظرية الفرويدية فػى التحميػؿ النفسػىخ بالماركسػيةخ ثػـ بمدرسػة  

ةخ والفرديػةخ وتركػز عمػى جانػب واحػد مػف فرانكفورتخ فالنظرية الفرويدية تو ؿ فى األسباب الخاص
طبيعة اإلنسافخ وىو الخاص بالناحية الجنسيةخ وال ندرى حقيقػة التفسػير الحقيقػى لمػا بذلػو الػبعض 
مػػف جيػػد فػػى محاولػػة الجمػػع بػػيف النقيضػػيفخ مػػع مبلحظػػة أف حركػػة التحميػػؿ النفسػػى قػػد نمػػت فػػى 

 الوقت نفسو الذى نمت فيو مدرسة فرانكفورت.
فبراير  ٙٔقة بيف األمريف عندما تـ إنشاء معيد فرانكفورت لمتحميؿ النفسى فى وبدت العبل 
خ وأدمػػػج بجامعػػػة فرانكفػػػورت برعايػػػة ىوركيػػػايمرخ لدرجػػػة أف فرويػػػد كتػػػب إلػػػى ىوركيػػػايمر ٜٕٜٔ

ليشكرهخ وكاف إريؾ فرـو واسػطة التقػاء بػيف النقػد االجتمػاعى والتحميػؿ النفسػىخ وكػاف قػد درس فػى 
 (.302)آسوف: حميؿ النفسى معيد برليف لمت

وفسػػر الػػبعض ىػػذا االتجػػاه بػػأف التحميػػؿ الماركسػػى وجػػد فػػى التحميػػؿ النفسػػى أداة لتفكيػػؾ  
الحمقػػة الشػػييرة مػػف البنيػػة الفوقيػػػة إلػػى البنيػػة التحتيػػة. وفػػػى الخمسػػينيات زادت وتيػػرة التقػػارب بػػػيف 

 التحميؿ النفسى والنقدية عمى يد ىربرت ماركيوز.
 

 الييجمى:و  نطىأثر النقد الكا
خ ووجػو )كػانط(كذلؾ ربػط بػاحثوف بػيف مدرسػة فرانكفػورت وبػيف الفيمسػوؼ األلمػانى الشػيير 

مػػا قػػػد يبػػدو مػػػف  رابػػػة أوليػػة فػػػى ىػػػذا الػػربطخ أف كػػػانط قامػػت شػػػيرتو باعتبػػػار مكانتػػو العاليػػػة فػػػى 
ينمػػا تنحػػو الفمسػػفة المثاليػػة التػػى تركػػز عمػػى الفػػرد وعمػػى العقػػؿخ ومػػا وراء مػػا ىػػو واقػػع ومممػػوسخ ب

 مدرسة فرانكفورت إلى العكس مف ذلؾ.
لكػػف الػػرابط يمكػػف أف يبػػرز بسػػرعة إذا وجينػػا وجيتنػػا نحػػو البعػػد النقػػدىخ كمػػا أوضػػحنا فػػى  

 الجزء الخاص بمفيومو وتطوره.
وفعػػبًل إف عػػػودة منظػػػرى ومدرسػػػة فرانكفػػػورت إلػػى الفمسػػػفة بوصػػػفيا نقػػػًداخ وبوصػػػفيا أيًضػػػا  

ؿ مواصػمة لممشػروع النقػدى الػذى انطمػؽ مػع كػانطخ وتجػذيًرا لػوخ فقػد نقػؿ إطاًرا جامًعا لممعارؼ تمثػ
كػػانط النقػػد مػػف عمػػؿ ميمتػػػو تفحػػص صػػحة اآلثػػار وأصػػالتيا إلػػػى عمػػؿ ييػػتـ أواًل وقبػػؿ كػػؿ شػػػ  
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الذاتخ التى ىى أساس أو شرط إمكاف كؿ عمػؿ وأمػؿ. ومػف كونػو منيًجػا لدراسػة  –بتفحص األداة
النصػػوص الفنيػػةخ إلػػى نقػػد الػػذاتخ وىػػى اآللػػة التػػى تجعػػؿ كػػؿ النصػػوص الدينيػػةخ أو عمػػى األصػػح 

اإلنتاجػػات ممكنػػة مػػف فػػف وعمػػـ وفمسػػفةخ وبػػذلؾ تحػػوؿ مجػػاؿ ممارسػػة مػػنيج النقػػد إلػػى الميتافيزيقػػا 
التى بقيت ساحة قتاؿ بيف المذاىبخ ولـ يكتب فييا النصر ألحد إلى حد عصر كانطخ مثمما يؤكد 

 -)نمػػوذج معرفػػىلنقػػد العقػػؿ الخػػالص. ومػػف نقػػد العقػػؿ وفػػؽ ىػػو ذلػػؾ فػػى مقدمػػة الطبعػػة الثانيػػة 
الوعى الذاتى إلى نقد األسس االجتماعية التى جعمت الوعى الذاتى ممكًنا. تمؾ ىى حركػة برادايـ( 

التجذير التى سار فييا فبلسفة النظرية النقدية عمى إثر ماركس الذى ال يفيـ النقد لديو دوف ربطػو 
 (.107: 2001)محسف الخولى، طية بجذوره فى الفمسفة الكان

أف األعمػاؿ الفمسػفية المنسػوبة  (209: 2002)محسػف الخػولى، كذلؾ أكد الباحث نفسو  
إلػػػى مدرسػػػة فرانكفػػػورت عينػػػة عػػػف حضػػػور الييجميػػػة فػػػى التيػػػارات الفمسػػػفية الحديثػػػة والمعاصػػػرةخ 

لمدرسػػة. ففػػى فحضػػور ىيجػػؿ ال يخفػػى لػػدى ىوركيػػايمرخ الػػذى لػػو مػػا لػػو فػػى التأسػػيس لتوجيػػات ا
جعػؿ ىوركيػايمر مػف ىيجػؿ رائػًدا لمفمسػفة االجتماعيػةخ  ٖٜٔٔالمقاؿ الذى يرجع تاريخو إلػى سػنة 

وىى التسمية األثيرة إلى مجمؿ مشروع مدرسة فرانكفورتخ وتعنػى ريػادة ىيجػؿ لمفمسػفة االجتماعيػة 
ىخ مثمما نجدىا فػى حسب ىوركيايمرخ مف أف الفمسفة مدينة بنشأتيا إلى تجربة الوعى الفينومولوج

 كتاب فينومونولوجيا الروح.
: 2002)محسػػػف الخػػػولى، فقػػػد مػػػرت عبلقتػػػو بييجػػػؿ بمػػػرحمتيف مختمفتػػػيف  مػػػاركيوزأمػػػا  
230): 

وتعود إلى الفترة السابقة النضمامو إلى مركز البحوث االجتماعيةخ وذلؾ لما كتب  األولى، 
آنػذاؾ لتجػاوز الكانطيػة الجديػدة فػى  أونطولوجيا ىيجؿخ وىػو منخػرط فػى الخػط الػذى فتحػو ىيػدجر

 كتابيو: الوجود والزمفخ وكانط ومعضمة الميتفيزيقا.
وىى ترجػع إلػى فتػرة ىجػرة مػاركيوز إلػى الواليػات المتحػدة األمريكيػةخ إبػاف الحػرب  الثانية، 

العالميػػة الثانيػػةخ وىػػو عضػػو فػػى مدرسػػة فرانكفػػورتخ ونعنػػى بػػذلؾ كتابػػو العقػػؿ والثػػورةخ الػػذى يشػػيد 
تحرر مؤلفو ماركيوز مػف الوضػعية األنطولوجيػة الييدجريػةخ وبارتباطػو بالتقميػد الماركسػى فػى فيػـ ب

 الفمسفة الييجميةخ وفى تمخيصيا مف اإليديولوجيا والفاشية.
)التػػاريخ خ كمػػا تػػـ صػػيا تيا فػػى مقػػاالت جمعػػت فػػى مؤلفػػو )لوكػػاش(وقػػد تركػػت ماركسػػية  

هخ بػر ـ تخميػو عػف موضػوعات معينػةخ تركػت كثيػًرا مػف توجػو تفكيػر  خ وكمػا اسػتمروالوعى الطبقى(
تتمثؿ األولػى  (370: 3993)عمى جمبى، ىذه التأثيراتخ وكانت قد بنيت عمى فكرتيف أساسيتيف 

فػػػػى القػػػػوؿ بػػػػأف أيػػػػة حقيقػػػػة تتعمػػػػؽ بالتػػػػاريخ يمكػػػػف الكشػػػػؼ عنيػػػػا بواسػػػػطة االستبصػػػػار والمعقػػػػوؿ 
ريقيػة واالجتماعيػةخ ولقػد أحسػف التعبيػر عػف ىػذه بالعمميات التاريخيةخ وليس بواسػطة البحػوث اإلمب

فػػى العػػرض النقػػدى الػػذى  )متميػػزة بمنيجيػػا الػػدياليكتيكى(المقابمػػة بػػيف عمػػـ االجتمػػاع والماركسػػية 
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لى تصػوره Bukharin)بوخاريف(قدمو لوكاش لمؤلؼ  خ حيث يشير إلى منيجية بوخاريف الزائفةخ وا 
ػػػاخ وأكػػػد ع مػػى أنػػػو ال يمكػػف لعمػػػـ االجتمػػػاع أف يقتصػػر عمػػػى مػػػنيج لمماركسػػية باعتبارىػػػا عمًمػػا عامًّ

نمػػػا نمػػػا فػػػى صػػػورة عمػػػـ مسػػػتقؿ لػػػو أىدافػػػو  مجػػردخ كنتيجػػػة ضػػػرورية لمدخمػػػو العممػػػى والطبيعػػػىخ وا 
 الخاصة. وبامكاف المنيج الجدلى أف يحقؽ ذلؾ بدوف مثؿ ىذه اإلنجازات األساسية المستقمة.

حقػػؽ استبصػػاًرا حقيقيًّػػا حقبػػة الرأسػػماليةخ قػػد فػػى أنػػو فػػى  وتتمثػػؿ الفكػػرة  األساسػػية الثانيػػة 
وكافًيػػا بالعمميػػة التاريخيػػة فقػػط بواسػػطة مفيػػوـ البروليتاريػػاخ ونتيجػػة لوضػػعيا فػػى المجتمػػع. ولقػػد تػػـ 
صيا ة ىذا االستبصار عمى أساس رشيد ومنسؽ قى النظرية الماركسيةخ والتى يمكف لػذلؾ النظػر 

روليتارياخ ولكفخ لما كاف الػوعى الفعمػى لمعمػاؿخ الػذى يأخػذ إلييا عمى أنيا تماثؿ الوعى الطبقى لمب
أشػكااًل أو صػػوًرا متباينػة لػػيس ثوريًّػػا فػى الغالػػبخ وال يجسػد النظػػرة الماركسػػية لمتػاريخخ الميػػـ إال فػػى 
مجموعة قميمة مف الحاالتخ كػاف عمػى لوكػاش أف يضػع تمييػًزا بػيف ىػذا الػوعى السػيكموجى الفعمػى 

ر إليػػػػػػػوخ والػػػػػػػذى يمكػػػػػػػف أف يتفػػػػػػػؽ والنظريػػػػػػػة الماركسػػػػػػػية. وتمثػػػػػػػؿ عمميػػػػػػػة والػػػػػػوعى الرشػػػػػػػيد المشػػػػػػػا
ىذه أحد واجبػات المفكػريف الماركسػييفخ ومػف ثػـ تعػد الماركسػيةخ بعػد كػؿ  Imputaion)التنسيب(

ذا كػاف ليػا أف تتفػوؽ عمػى نظريػات أخػرىخ فػبل يجػب أف يػتـ الػدفاع  ا لمتػاريخ. وا  ش خ تفسيًرا خاصًّ
نمػا ينبغػى أف يبحػث  عنيا دوجماطيقياخ عمى أسس يمكف إدراكيا مف وجية نظر الطبقػة العاممػةخ وا 

عف تأكيد لصدقيا بطريقة رشيدة أو إمبريقيػةخ عمػى خػبلؼ التفسػيرات األخػرى. وتعمػؽ عمػى مسػألة 
العبلقػػة بػػيف النظريػػة الماركسػػية لمطبقػػة العاممػػة فػػى  المجتمػػع الرأسػػمالى والتطػػور اإلمبريقػػى الفعمػػى 

لعاممػة والػوعى السياسػى لمطبقػة العاممػة أىميػة حاسػمةخ وتمػؾ مسػألة لػـ يتعػرض لتنظيمات الطبقة ا
 (.373)عمى جمبى: ليا لوكاش 

 

 :ىبرماس
ا فينومونولوجيػػا الػػروحخ كمػػا يراىػػا مؤلفػػوخ ويمثػػؿ كتػػاب ىابرمػػاس المعرفػػة والمصػػمحةخ أيًضػػ 

ؾ منػذ المحظػة الكانطيػةخ فيو متابعة لتجربة الوعى فى العديد مف المجاالت العمميػة والفمسػفيةخ وذلػ
لى حدود القرف العشريف.  وا 

وسرعاف ما تحوؿ ىابرماس إلػى ناقػد لمنظريػة النقديػة نفسػيا وجيميػا األوؿخ فػى مرحمػة مػف  
مراحؿ تطوره الفكرىخ وتصػدى لمػا اعتبػره نقػاط ضػعؼ فػى بنيػة النظريػةخ بػؿ إف األمػرخ عمػى حػد 

حػػدى مقاببلتػػو عمػػى سػػؤاؿ عمػػا يػػراه مػػف أوجػػو قولػػو: لػػـ يكػػف ثمػػة نظريػػة نقدية..ىكػػذا أجػػاب فػػى إ
القصور فى النظرية النقدية..لـ يوجد مذىب متماسؾخ ألف نظرية المجتمع ينبغى أف تكوف نسػقيةخ 

خ )األسػػس المعياريػػة(وبػػدا لػػو أف أوجػػو الضػػعؼ فػػى النظريػػة النقديػػة يمكػػف أف تجمػػع تحػػت عنػػواف 
)التقميؿ مف قيمػة التػراث الػديمقراطى والدولػة و (حقيقة وعالقتيا باألنظمة العممية)مفيـو الوفػى 

. ىكػػذا كػػاف افتقػػار النظريػػة النقديػػة إلػػى األسػػس المعياريػػة لمنقػػدخ واقتصػػارىا عمػػى نقػػد الدسػػتورية(
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لمفيػػـو الحقيقػػة  -فػػى رأى ىبرمػػاس -العقػػؿ األداتػػىخ بغيػػر أف تتجػػاوزه إلػػى نظريػػة نسػػقيةخ وتبنييػػا 
عمى مستوى النظريػة  –لبحث العممى لمخطأخ  وعدـ أخذىا عند ىيجؿخ مع أنو ال يتفؽ مع قابمية ا

الديمقراطيػػػة مأخػػػًذا جػػػاًّداخ كػػػؿ ىػػػذا دفعػػػو إلػػػى البحػػػث عػػػف دمػػػاء جديػػػدة تغػػػذى النظريػػػة  –السياسػػػية
النقديػػةخ وتتبلفػػى أوجػػو القصػػور فييػػا بوضػػع نظريػػة فػػى الفعػػؿ التواصػػمى تكػػوف بػػديبًل عػػف فمسػػفة 

والتػػى يعػػد الػػدفاع عنيػػا ممكًنػػاخ ومػػف أجػػؿ ىػػذا  خقديػػة المبكػػرةالتػػاريخ التػػى عولػػت عمييػػا النظريػػة الن
جمع بػيف الييرمينوطيقػا وفمسػفة المغػةخ بحيػث يمكػف القػوؿ أنػو مػديف بنظريتػو عػف الفعػؿ التواصػمى 

 (.131: 2001)عطيات أبو السعود، لحدوس استقاىا مف المغوييف والتحميمييف 
نظرية النقديةخ ونصب نفسو مػدافًعا عػف انطمؽ ىبرماس مف سد الثغرات التى وجدىا فى ال 

العقؿ والعقبلنية التػى وجػد فييػا أساًسػا لنظريػة اجتماعيػة نقديػة جديػدة. ومػف أجػؿ ىػذا اليػدؼ وجػد 
نفسػػػو فػػػى مواجيػػػة مػػػع مشػػػكبلت الحداثػػػة ومػػػا آؿ إليػػػو العقػػػؿ الحػػػديثخ كمػػػا وجػػػد نفسػػػو أيًضػػػا فػػػى 

ونزعتيػا  )مػا بعػد الحداثػة(ارات مػا يسػمى بػػمواجية مع كػؿ التيػارات الفمسػفية المضػادة لمحداثػة وتيػ
التفكيكيػػة لمعقػػؿخ وكػػاف عميػػو أف يتصػػدى لممطػػالبيف بتحجػػيـ دور العقػػؿ والمحتجػػيف عمػػى ىيمنتػػوخ 

 داعًيا لتفعيمو ال لتحجيموخ ورافًعا شعاره الشيير "إف الحداثة مشروع لـ يكتمؿ بعد".
ىػػػو الػػػذى دفػػػع ىابرمػػػاس إلعػػػادة ولكػػػف نقػػػد العقػػػؿ مػػػف قبػػػؿ التيػػػارات الفمسػػػفية المعاصػػػرة  

التػػى ركػػزت  –صػػيا ة نظريػػة عقبلنيػػة جديػػدةخ كمػػا دفعتػػو فمسػػفة ىيػػدجرخ بتحميبلتيػػا األنطولوجيػػة 
عمػػى وجػػود اإلنسػػاف فػػى العػػالـخ ووجػػوده مػػع اآلخػػريف..إلخخ ولػػـ تنطمػػؽ مػػف الػػوعى إلػػى االىتمػػاـ 

لػػػوعى عمػػى تحديػػػد نمػػػط إلػػػى محاولػػة الكشػػػؼ عػػػف قػػدرة ىػػػذا ا -بػػالوعى الفػػػردى والػػوعى الجمػػػاعى
الوجودخ فتأسست لديو البدايات األولى التى قادتو إلى التطمػع نحػو التحػرر االجتمػاعى مػف منظػور 
سوسػػيولوجىخ وىػػػو المنظػػور الغالػػػب فػػػى فمسػػفة ىيػػػدجرخ ولػػذلؾ كػػػاف ىػػػدؼ ىابرمػػاس ىػػػو تحريػػػر 

 (.137 )عطيات أبو السعود:الوعى االجتماعى وتأسيس نظرية تقـو عمى التواصؿ الفمسفى 
ولكفخ ما العقمية التواصمية التى حاوؿ ىابرماس أف يقدـ مف خبلليا تفسػيًرا لبنيػة المجتمػع  

)العقالنيػة المعاصر؟ يجيب الفيمسوؼ عمى ىػذا التسػاؤؿ بتحديػد أبعػاد ثبلثػة ينطػوى عمييػا مفيػـو 
 :التواصمية(

 : عبلقة الذات العارفة بعالـ األحداث والوقائعخأوليا 
 قتيا بعالـ اجتماعى يتميز بالفاعمية واالنخراط الشخصى فى التفاعؿ مع اآلخريفخعبل ثانييا:  

بطبيعتػػو الباطنػػة أو بذاتيتػػو  -بتعبيػػر فويربػػاخ –عبلقػػة شػػخص يعػػانى أو شػػخص عػػاطفى :وأخيػػرًا
 وذاتية اآلخريف. 

)عطيػػات أبػػو تمػػؾ ىػػى األبعػػاد الثبلثػػة التػػى تتضػػح لممػػرء عنػػدما يحمػػؿ عمميػػات التواصػػؿ  
 (.139ود: السع



042 
 

واسػػتيدؼ ىابرمػػاس مػػف العقبلنيػػة التواصػػمية إلػػى وضػػع نظريػػة نقديػػة لمجتمػػع يقػػـو عمػػى  
أسس عقبلنيةخ فأكد أنو أراد أف يبيف أنو مف الممكف تطوير نظرية الحداثة باستخداـ مفاىيـ نظرية 

الماركسػػى تواصػػمية تممػػؾ دقػػة تحميميػػة تحتاجيػػا الظػػاىرة االجتماعيػػة المرضػػية التػػى يسػػمييا التػػراث 
 –"بالتشػػيوء"خ وىػػذا لػػف يكػػوف إال باعػػادة توظيػػؼ أو تحديػػد دور الفمسػػفة فػػى المجتمػػعخ عنػػدما تقػػـو 

بدور التفسير أو التأويؿخ وأيًضا عندما تتحوؿ وظيفتيا مف وظيفة المرشد أو القاضى  –أى الفمسفة
ينيػػػا وبػػػيف مختمػػػؼ لمعمػػػـو األخػػػرى إلػػػى االنخػػػراط فػػػى المجتمػػػع باقامػػػة نػػػوع مػػػف التعػػػاوف والحػػػوار ب

.  العمـو
وقد نظر ىابرماس إلى الحياة اليومية عمى أنيا وسيط واعد باعادة الوحدة المفقودة لمعقػؿخ  

وأف التفسػػيرات المعرفيػػة والتوقعػػات األخبلقيػػةخ وأشػػكاؿ التعبيػػر والتقيػػيـ ال تسػػتغنى خػػبلؿ التواصػػؿ 
يش يتطمػػب تراثًػػا حضػػاريًّا يتخمػػؿ اليػػومى عػػف أف تتػػداخؿ وتتفاعػػؿخ والوصػػوؿ إلػػى فيػػـ العػػالـ المعػػ

المنظور كموخ وال يقتصر عمى ثمػار العمػـ والتكنولوجيػا. ومػف ثػـ تصػبح المشػكمة ىػى كيػؼ يتحقػؽ 
التػػوازف مػػف جديػػد بػػيف عناصػػر العقػػؿ المنفصػػمة؟ رأى ىابرمػػاس أف الحػػؿ لػػف يكػػوف إال مػػف خػػبلؿ 

اعػػؿ بػػيف األبعػػاد المعرفيػػة األداتيػػةخ التواصػػؿ فػػى الحيػػاة اليوميػػةخ وأف لمفمسػػفة دوًرا فػػى تحريػػؾ التف
التعبيريػػة التػػى كػػادت أف تتوقػػؼ اليػػوـ. والقضػػية ىػػى كيػػؼ يػػتـ  –العمميػػةخ والجماليػػة –واألخبلقيػػة 

ذلػؾ كمػو بغيػػر انتقػاص مػػف عقبلنيتيػا الخاصػةخ أى العمػػوـخ واألخػبلؽخ والفنػػوف. وأكػد ىبرمػػاس أف 
رسػػة لمعقبلنيػػة "خ وأنيػػا ال تأخػػذ بالممارسػػات ىػػذا لػػف يتحقػػؽ إال مػػف خػػبلؿ الفمسػػفةخ باعتبارىػػا "حا

العادية كما ىى فى الحياة اليوميةخ بؿ تحفز لموصوؿ إلى مبرراتيا العقمية وأسبابيا الحقيقةخ فيناؾ 
)عطيػػػات أبػػػو السػػػعود: أسػػػباب وراء أفعػػػاؿ التواصػػػؿ سػػػواء بػػػيف النػػػاسخ أو بػػػيف العمػػػـو المختمفػػػة 

120.) 
 

 رؤية نقدية لممدرسة:
حػػظ النظريػػة النقديػػة تػػأرجحخ منػػذ نيايػػة الحػػرب العالميػػة الثانيػػةخ فبعػػد أف كانػػت والحػػؽ أف  

أصبحت بيف ليمػة وضػحاىا فػى سػتينيات  -نظرة ىامشية وفمسفية فى جزئيا األكبر_لسنوات طويمة
القرف الماضى  وسػبعينياتو لػيس فقػط نبراًسػا لمتفكيػر السياسػى لمقػوى الفاعمػة فػى الحركػة الطبلبيػةخ 

ا لؤلكػػػاديمييف الراديكػػػالييف فػػػى إيجػػػاد أسػػػاس فكػػػرى لعمميػػػـ. أمػػػا مػػػا يبعػػػث عمػػػى العجػػػب بػػػؿ ومادًيػػػ
والدىشة إف نحػف نظرنػا إلػى الػوراءخ وبخاصػة إف ألقينػا نظػرة إلػى األعمػاؿ الصػادرة حػديثًا فػى ىػذا 
المجػػاؿخ فيػػو أننػػا سػػنمحظ أف يػػد النسػػياف قػػد طالػػت تمػػؾ النظريػػةخ قبػػؿ أف ُتخمػػى السػػبيؿ إلػػى تمػػؾ 

ة مف النظريػات البنيويػةخ ونظريػات مػا بعػد الحداثػة التػى اجتػذبت إلييػا عممػاء االجتمػاع ذوى الموج
النزعة الفمسفيةخ وىذا مف المرجح أف يعود إلى أف النظرية النقدية فى مستوى عاؿ مف التجريػدخ أو 

 (.122)كريب: مف العمومية بمصطمح عمـ االجتماع 
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تعرضػػت لمنقػػد مػػف اتجػػاىيف رئيسػػييف: مػػف أولئػػؾ  والواقػػع أف أعمػػاؿ مدرسػػة فرانكفػػورت قػػد 
الػذيف يػػدعونيـ بعممػػاء االجتمػػاع الوضػػعييفخ ومػػف الماركسػييفخ وكػػاف أسػػاس النقػػد لمفػػريقيف واحػػًداخ 
ر ـ أنيما استخدما مصطمحات متباينة: إف النظرية النقدية تأمؿ فارغخ وليس ليػاخ مػف وجيػة نظػر 

الواقػػػعخ إذ ال يمكػػػف اختبارىػػػاخ ومػػػف ثػػػـ إثباتيػػػا أو عممػػػاء االجتمػػػاع التقميػػػدييف أسػػػاس صػػػمب فػػػى 
دحضيا وفًقا لمعيار مستقؿخ وىى  الًبػا مصػا ة بمصػطمحات  امضػة عمػًدا ال تعبػر عػف أصػالة 
فػػػى الفكػػػر أو صػػػعوبة فػػػى المسػػػائؿ المتناولػػػةخ بقػػػدر تعبيرىػػػا عػػػف تمػػػذذ أولئػػػؾ الكتػػػاب بمثػػػؿ ىػػػذا 

طقًيا حتى ولو تمكنا مف ترجمتو إلى مصطمحات الغموض. والكثير مما يقولو ىؤالء ال معنى لو من
 مفيومة. 
أما الماركسيوف فبل يكاد نبذىـ لممدرسة يقؿ عف ذلؾخ فيػـ يػروف أف النظريػة النقديػة تمثػؿ  

عودة إلى الفمسفة التقميدية المثالية األلمانيةخ وبيذا فيى ال تسػتطيع أف تقػدـ لنػا معرفػة عػف الواقػعخ 
يػػة الفعميػػة. ثػػػـ إف تعميماتيػػا مجػػردة وتأمميػػةخ ر ػػػـ أنيػػا قػػد تكػػوف ميمػػػة أو تحمػػيبًل لمبنػػى االجتماع

بوصفيا تعبيًرا عف توجيات جماعة معينة مف المثقفػيف المحبطػيف. وعػادة مػا يؤكػد ىػؤالء عمػى أف 
النظرية النقديػة ىػى نظريػة مرتبطػة بالثقافػة العاليػةخ وقاعػدتيا ىػى الجامعػةخ فضػبًل عػف أف صػمتيا 

 ية الفعمية معدومة.بالممارسة السياس
أف كؿ ما تـ توجييو مف نقد لممدرسة فيػو كثيػر مػف المصػداقيةخ  (111)كريب: وتراءى لػ  

بيد أف ىذه النقاط مف النقد أ فمت شيًئا ميًماخ وقد سبؽ لكريب أف أشار إلى أنػو يمكػف النظػر إلػى 
ف البنى االجتماعية المتشػيئة مدرسة فرانفكفورت باعتبارىا الحركة التشاؤمية لمبندوؿ المتأرجح ما بي

والمغتربػػةخ وبػػيف فعػػؿ اإلنسػػافخ فػػنحف يمكننػػا بػػالطبع العثػػور عنػػدىا عمػػى مناقشػػات لمسػػألة البنيػػة 
االجتماعيػػػػةخ وىػػػػذه المناقشػػػػات موجػػػػودة باسػػػػتمرار فػػػػى أعمػػػػاؿ بعػػػػض المفكػػػػريفخ ومػػػػع ذلػػػػؾ فيػػػػى 

 مطروحة عمى شكؿ تعميمات أكثر منيا تحميبلت متأنية لمعبلقات. 
التحميػػؿ المناسػػب أكثػػر ىػػو ذلػػؾ التحميػػؿ الػػذى يتضػػمف التسػػميـ بػػأف البنػػى االجتماعيػػة إف  

ليست ىػى البنػى الناتجػة عػف الفعػؿ البشػرى منفصػمة عػف أصػميا. أمػا فػى حالػة مدرسػة فرانكفػورت 
فػاف القضػػية ليسػػت ىػػى عػػدـ قػػدرة أصػػحابيا عمػػى القيػػاـ بتحميػػؿ بنػػائىخ أو أنيػػـ ال يقومػػوف بتحميػػؿ 

يػػؿخ بػػؿ ىػػى أنيػػـ يتجنبػػوف القيػػاـ بمثػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف التحميػػؿخ إذ يبػػدو كمػػا لػػو أنيػػـ مػػف ىػػذا القب
 يعتقدوف أف القياـ بالتحميؿ البنائى يعنى االستسبلـ لمعقؿ األداتى.

 

   :التوجو النقدى فى العالـ الثالث
 ويشػكؿ النقػد االجتمػاعى المنبثػؽ عػف أوضػاع العػالـ الثالػث أحػد االتجاىػات الفعالػة خػبلؿ 

عقػػػػدى السػػػػتينيات والسػػػػبعينياتخ إضػػػػافة إلػػػػى قػػػػدرة ىػػػػذا االتجػػػػاه عمػػػػى تطػػػػوير تنظػػػػيـ قػػػػادر عمػػػػى 
التشخيص الدقيؽ والموضوعى لظواىر العالـ الثالػثخ وأيضػا طبيعػة العبلقػات التػى تربطيػا بػالقوى 
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يكػػف العالميػػة المتقدمػػة. فممػػا ال شػػؾ فيػػو أف اسػػتقبلؿ مجتمعػػات أفريقيػػا وآسػػيا وأمريكػػا البلتينيػػة لػػـ 
كامبًلخ بؿ فرضػت التبعيػة والييمنػة عمػى ىػذه المجتمعػات مػف قبػؿ القػوى العالميػة المتقدمػةخ األمػر 
الذى دفع إلى نشأة الحركات التى مارست النقد فى اتجاىيف: األوؿ نقد القوى العالمية التى تفػرض 

ة أو القوميػػػػة االسػػػػتعمار أو التبعيػػػػة أو الييمنػػػػةخ بيػػػػدؼ الحفػػػػاظ عمػػػػى االسػػػػتقبلؿ واليويػػػػة الوطنيػػػػ
لمجتمعات العالـ الثالث. والثانى نقد القوى المحمية المتحالفة مع القوى العالميػة ضػد مجتمعاتيػا أو 

 (.302فكرية:  )عمى ليمة: قضاياالتى تعمؿ بقيمتيا وسموكياتيا عمى تشويو الذات الوطنية 
اص بالعػػػالـ مثػػػااًل لمنقػػػد الخػػػ –الجزائػػػرى األصػػػؿ – Fanon)فرانتػػػز فػػػانوف(وتشػػػكؿ آراء  

ىػػػو السػػػبيؿ الوحيػػػد  )العنػػػؼ(نجػػػده يػػػذىب إلػػػى أف  )معػػػذبو األرض(الثالػػػثخ ففػػػى مؤلفػػػو الشػػػيير 
لمقضػػػاء عمػػػى االسػػػتعمارخ فالعػػػالـ االسػػػتعمارى الػػػذى قػػػاـ عمػػػى العنػػػؼ ال يمكػػػف الخػػػبلص منػػػو إال 

حػػوؿ إلػػى بػػالعنؼ. والجمػػاىير المسػػتبعدة تشػػعر بيػػذه الحقيقػػة شػػعوًرا قوًيػػاخ ولكػػف شػػعورىا ىػػذا ال يت
كفاح مسمحخ و السبب الرئيسى فى ذلؾ ىػو أف األحػزاب السياسػية البورجوازيػة تسػتبعد فكػرة العنػؼ 

محمػػد الحسػػينى وآخػػروف:  )السػػيدبػػؿ تخشػػاىا. ىػػى إذف عنيفػػة فػػى أقواليػػاخ معتدلػػة فػػى مواقفيػػا 
3955 ،310.) 
ة االسػػتعمارية ىػػى ومػػف ىنػػا نجػػد أف البورجوازيػػة التػػى تتسػػمـ مقاليػػد السػػمطة فػػى نيايػػة الفتػػر  

عادة بورجوازية متخمفةخ فيػى تحػاوؿ أف تمعػب نفػس الػدور الػذى لعبتػو البورجوازيػة الغربيػةخ ولكنيػا 
ال تممػػػؾ المقومػػػات الضػػػرورية ألداء ىػػػذا الػػػدورخ لػػػذلؾ فانيػػػا تضػػػطر خػػػبلؿ فتػػػرة االسػػػتقبلؿ إلػػػى 

ذف فالبورجوازيػة فػى ا وذلػؾ عمػى  –لػدوؿ المتخمفػة الحماية مف الدوؿ االسػتعمارية واالرتبػاط بيػا. وا 
ال تتجػو عػادة نحػو اإلنتػاج واالبتكػار –النقيض مف بورجوازية الدوؿ الصػناعية الرأسػمالية المتقدمػة 

والبنػػػاء والعمػػػؿ. إنيػػػا تفتقػػػد عقميػػػة المنظمػػػيف الغػػػربييف الػػػذيف اتصػػػفوا بػػػروح التجديػػػد واالسػػػتحداثخ 
توضػيح ىػذه القضػيةخ فيػذىب إلػى أف وتقصر ميامًيا عمى أعماؿ وسػيطة طفيميػة. ويحػاوؿ فػانوف 

البرجوازيػػػة الوطنيػػػة فػػػى الػػػدوؿ المتخمفػػػػة عػػػاجزة عػػػف النيػػػوض بالػػػػدور التػػػاريخى الػػػذى قامػػػت بػػػػو 
البورجوازية األوربيةخ فاذا كانت األخبرة قد اتصفت بالنشاط والريادة واالبتكارخ فاف األولى قد دلفت 

 (.330: 3902)السيد الحسينى ، ة. إلى الشيخوخة قبؿ أف تمر بفترة مراىقة جريئة مبدع
كذلؾ أوضح فانوف أنو إذا كانت البورجوازية الوطنية فى أوروبا ىى التى حققت الوحدات   

القوميػػػة فييػػػاخ فػػػاف البورجوازيػػػة الوطنيػػػة فػػػى الػػػدوؿ المتخمفػػػة ال تيػػػتـ إال بمصػػػالحيا الخاصػػػةخ وال 
ؿ إف فػػانوف قػػد أكػػد بجػػبلء أف تسػػتطيع أف توظػػؼ ىػػذه المصػػالح فػػى خدمػػة بنػػاء مجتمػػع جديػػد. بػػ

البورجوازيػػػػة الوطنيػػػػة فػػػػى الػػػػببلد األفريقيػػػػة التػػػػى اسػػػػتقمت حػػػػديثًا قػػػػد أيقظػػػػت الخبلفػػػػات اإلقميميػػػػة 
والمنازعات القبميةخ وفتتت الوحدة القومية مف أجؿ الحفاظ عمى مصالحيا. ويستنتج فانوف مف ذلؾ 

إال بانػػدفاع الشػػعوبخ أى بػػر ـ أنػػؼ  حقيقػػة أساسػػية ىػػى أف "الوحػػدة األفريقيػػة ال يمكػػف أف تتحقػػؽ
 (.319، 3955السيد محمد الحسينى وآخروف: البورجوازية ومصالحيا"  
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بحاجة إلى مثاؿخ إلى قػدوةخ ولكػف كثيػًرا منػا  )شعوب العالـ الثالث(ويصيح فانوف: " نحف  
قودنا إلػى يفتنو النمػوذج األوروبػى أكثػر مػف أى نمػوذج آخػرخ ولقػد رأينػا كيػؼ أف ىػذه المحاكػاة سػت

اإلنجػازات األوربيػة.. إننػى حػيف أبحػث  )إال أف تفقدنا توازننا(اإلخفاؽ. ويجب أال تغرينا بعػد اآلف 
عف اإلنساف فى العالـ األوروبىخ ال أرى سمسمة مف اإلنجارات لئلنسافخ إال مواكب مف جرائـ قتمػة 

ه جديػػدخ فمنحػػاوؿ أف نخمػػؽ اإلنسػػاف. فمنقػػرر أال نحػػاكى أوروبػػا ولنوجػػو عضػػبلتنا وعقولنػػا فػػى اتجػػا
)السيد محمد الحسػينى وآخػروف: اإلنساف الكمى الذى عجزت أوروبا عف تحقيؽ االنتصار لػو .. "

3955 ،310.) 
 فماذا كاف الوضع العممى االجتماعى فى مصر؟ 
خ مػػف خػػبل ؿ نظػػرة سػػريعة عمػػى اإلنتػػاج العممػػى (331: 3992)عصػػاـ فػػوزرى، الحػػظ  

لقػػػػرف الماضػػػػىخ وحتػػػػى السػػػػنوات األولػػػػى مػػػػف سػػػػبعينياتوخ أف معظػػػػـ االجتمػػػاعى خػػػػبلؿ سػػػػتينيات ا
الدراسػػات كانػػت تنسػػػجـ تماًمػػا والػػدور الموكػػػوؿ إلييػػا فػػػى إطػػار الحفػػاظ عمػػػى األسػػس االجتماعيػػػة 

: 3903)عبػػد الباسػػط عبػػد المعطػػى، لمنظػػاـ الناصػػرىخ وأبػػرز لنػػا مسػػًحا كػػاف قػػد أجػػراه الػػدكتور 
لتػػى قػػدمت ألقسػػاـ االجتمػػاع فػػى الجامعػػات المصػػرية حتػػى لرسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراه ا (205
 عددا مف السمات أىميا: ٜٗٚٔعاـ 
ىيمنػة االتجػاه اإلمبريقػى الػذى يعتمػػد عمػى جمػع مػادة ميدانيػػة جزئيػةخ وقمػة عػدد الدراسػػات  -ٔ

 التى استندت إلى توجو نظرى واضح.
حػيف لػـ توجػد سػوى  سيادة البنائية الوظيفية عمى معظـ الدراسات ذات التوجو النظرىخ فى -ٕ

 دراسة واحدة وجيت بالمادية التاريخية.
تحتػػػؿ دراسػػػات القريػػػة المصػػػريةخ وقضػػػايا التنميػػػة المرتبػػػة األخيػػػرة فػػػى اىتمامػػػات البحػػػث  -ٖ

 األكاديمى خبلؿ ىذه الفترة.
 مبػػػػػة الموضػػػػػوعات المرتبطػػػػػة بعمػػػػػـ االجتمػػػػػاع الصػػػػػناعىخ تمييػػػػػا تمػػػػػؾ المتعمقػػػػػة بالثقافػػػػػة  -ٗ

 لجريمة والسموؾ االنحرافى.والفولكمورخ ثـ دراسات ا
وابتػػداء مػػف إعػػبلف اإليػػديولوجيا االشػػتراكية فػػى المجتمػػع المصػػرىخ وفتػػرة المػػد االشػػتراكىخ  

خ بػػرزت ظاىرتػػاف : األولػػىخ اتجػػاه بعػػض شػػباب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بأقسػػاـ ٜٚٙٔحتػػى عػػاـ 
أوا يعزفوف لحًنا ماركسًيا االجتماع إلى األنساؽ  واإلعبلنات االشتراكية لمنظاـ السياسىخ ومف ثـ بد

فػػػى مػػػدرجات الجامعػػػةخ وقػػػد تمثمػػػت الظػػػاىرة الثانيػػػة فػػػى اتجػػػاه عػػػدد كبيػػػر مػػػف المبعػػػوثيف فػػػى عمػػػـ 
االجتمػػػاع إلػػػى أوروبػػػا الشػػػرقيةخ وقػػػد كػػػاف طبيعًيػػػػا أف يعػػػود المبعػػػوث فػػػى أفضػػػؿ األحػػػواؿ عارفًػػػػا 

ؾ عمػػى حسػػاب االعتبػػارات بالماركسػػيةخ وناقػػًدا لبلتجػػاه الػػوظيفى مػػف منظػػور إيػػديولوجىخ وكػػاف ذلػػ
 األكاديمية.
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إذ تحفػػظ عمػػى ىػػذا الػػرأىخ مؤكػػًدا أف البدايػػة الحقيقيػػة لمفكػػر  (،330)عصػػاـ فػػوزى: لكػػف  
الماركسػػػػى فػػػػى الحقػػػػؿ األكػػػػاديمى كانػػػػت فػػػػى السػػػػبعينياتخ ففػػػػى سػػػػياؽ حركػػػػة التحػػػػوالت الواسػػػػعة 

لتحمػػؿ التػػدريجى لسػػيطرة االجتمػػاعى المصػػرى فػػى السػػبعينياتخ وا-المتراجعػة فػػى البنػػاء االقتصػػادى
الدولة البيروقراطية عمى الواقع الثقافى المصرىخ لحؽ بالمؤسسة الجامعية المصرية مػا لحػؽ بكافػة 
مؤسسات المجتمع مف تغييرخ حيػث بػدأت تظيػر فييػاخ ر ػـ أنػؼ النظػاـ والتقاليػد الراسػخةخ تيػارات 

ومنيا الرافد الماركسىخ وىنا يمكف القوؿ ا عمى الفكراإلنسانى العالمى وروافده المتعددةخ أكثر انفتاحً 
أف العقػػػػديف األخيػػػػريف مػػػػف سػػػػبعينيات القػػػػرف الماضػػػػىخ قػػػػد شػػػػيدت تشػػػػكؿ سوسػػػػيولوجيا ماركسػػػػية 

 مصريةخ مالت بعد ذلؾ إلى التيار النقدى. 
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 الفصؿ الرابع
  أساسيات نقدية

 

س فمسفية اجتماعية"خ نزعت منزًعا "أسػ نبسط فى الفصؿ الحالى عددا مما يمكف وصفو ب 
اخ وألنيا اعتمدت عمى اجتيادات لمفكريف انتسبوا إلى ىذا االتجاهخ رأينا أف نقرف بعضيا نقديً 

خ ونخص ما يتصؿ بمفيـو  ببعض مفكرى النقديةخ وبعضيا اآلخر تركناه عمى وجو العمـو
 وقضية اجتماعية المعرفة.. )الصفوة(،

 

 مية:رايت ميمز والمنيجية العم
يتطمػػب فيػػـ موقػػؼ ميمػػز مػػف المنيجيػػة العمميػػةخ أف نبسػػط القػػوؿ بعػػض الشػػ  عػػف عمػػـو  

 القضية بالنسبة لبلتجاه النقدى..
فػػػالمنيج العممػػػى فػػػى األصػػػؿ ىػػػو طريقػػػة لمكشػػػؼ عػػػف الحقػػػائؽ الموضػػػوعيةخ وىػػػو طريقػػػة  

ير ظػاىرة تتضمف استقراء الواقع لمتحقؽ مف صحة الفروض التى يصو يا الباحث فى محاولة تفسػ
نجيػب اسػكندر، )ماخ أو الوصػوؿ إلػى حػؿ عممػى لعقبػة أو عػائؽ يعتػرض سػياؽ حياتػو أو نشػاطو 

3901 :01). 
 مف ىذا المنطمؽ يمكف النظر إلى المنيج العممى مف زاويتيف: 

 األولى: زاوية الفروض التى يصو يا الباحث أو المفكر.  
 (.ع وجمع البيانات عنومالحظة الواق)الثانية : زاوية استقراء الواقع   

أمػػا عػػف صػػيا ة الفػػروضخ فاننػػا نػػرى أنيػػا عمميػػة طبيعيػػة يمارسػػيا اإلنسػػاف العػػادىخ فػػى   
حياتو اليوميةخ فى المواقؼ التى يكتنفيا الغموضخ وتحتػاج منػو إلػى تفسػير ولموصػوؿ إلػى الحمػوؿ 

 العممية لمشكبلت الحياة أو كمييما.
أسػػػػاس مػػػػف مسػػػػممات ىػػػػى بمثابػػػػة حقػػػػائؽ  ويقػػػػـو الفػػػػرض الػػػػذى يصػػػػو و اإلنسػػػػاف عمػػػػى 

استخمصيا مف خبراتو السػابقة ومػف معموماتػو التػى حصػؿ عمييػا مػف تمػؾ الخبػرات. والعوامػؿ التػى 
تكتنؼ أى ظاىرة طبيعيةخ وتحتاج إلػى بحػوث كثيػرة ومتنوعػةخ وال يمكػف اختبارىػا جميًعػا فػى وقػت 

ختبػار العوامػؿ األخػرى عمػى أساسػػيا. مػف اتخػاذ الػبعض كمعطيػػات أو مسػمماتخ وا دَّ واحػدخ بػؿ الُبػ
ولكف ىذا ال يعنى أف الباحث يكوف دائًما عمى وعى بمسمماتو.  اية مػا فػى األمػر أنػو يركػز عمػى 
عامػػؿ أو أكثػػر فػػى بحثػػوخ أمػػا البػػاقى فيعتبػػر مػػف المسػػمماتخ وقػػد تخضػػع المسػػممات فػػى ظػػروؼ 

 أخرى لبلختبار حيث تدعو الحاجة إلى ذلؾ.
ذا كانػػت مسػػممات   أى بحػػث تشػػتؽ مػػف الخبػػرات السػػابقةخ أو مػػف البحػػوث السػػابقةخ لكػػف وا 

 خمؼ جميع المسممات توجد فمسفة عامة وشاممة لمكوف قد يكوف الباحث واعًيا بيا أو  ير واع.
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فى البحػوث اإلنسػانية واالجتماعيػةخ ممػا يتصػؿ اتصػااًل  )اإليديولوجيا(وىنا تظير خطورة  
 ة والرؤية الكمية..وثيًقا بتشكيؿ المسمماتخ والفمسف

لكػػػارؿ مانيػػػايـ عػػػاـ  )اإليػػػديولوجيا واليوتوبيػػػا(وممػػػا يػػػذكر فػػػى ىػػػذا الشػػػأف ظيػػػور كتػػػاب  
خ حيػػػث فػػػرؽ فيػػػو بػػػيف العمػػػـو الطبيعيػػػة وأشػػػكاؿ المعرفػػػة اإلنسػػػانية األخػػػرى. ويعتبػػػر العمػػػـو ٖٜٙٔ

ؼ الحضػارية الطبيعية عموًما دقيقة محكمة منضبطةخ ال تتأثر مػف حيػث محتواىػا المعرفػى بػالظرو 
واالجتماعيةخ أى لػيس لمزمػاف أو المكػاف دور فػى المحتػوى المعرفػى لمعمػـو الطبيعيػةخ فػى حػيف أف 
بػػاقى أشػػكاؿ المعرفػػة يتػػأثر محتػػواه المعرفػػى بػػالظروؼ واألوضػػاع الحضػػارية واالجتماعيػػةخ فضػػبًل 

ـ الطبيعيػػػة ال عػػػف تػػػأثير ىػػػذه العوامػػػؿ عمػػػى النشػػػأة والنمػػػوخ ومػػػف ىػػػذه النقطػػػة األخيػػػرةخ فػػػاف العمػػػو 
 (.319: 3901)عمى مختار، تختمؼ عف باقى أشكاؿ المعرفة 

ويعتبر مانيايـ أف اإليديولوجيا ىى مجمؿ األفكار واآلراء والنظريات والقيـ التى تعبر عػف  
 جماعة معينة فى إطار تاريخىخ وىى بذلؾ ما ُيسمى بالنظرة الكونية الشاممة.

ع الجماعػػة الػػذى يحػػدد مصػػالحياخ وبالتػػالى فيػػى ويػػرى أف ىػػذه النظػػرة تتحػػدد حسػػب موقػػ 
تعبيػػر عػػف المعرفػػة مػػف زاويػػة محػػددةخ وال تسػػتطيع أف تحػػيط بالمعرفػػة بشػػكؿ كامػػؿخ وبالتػػالى فػػاف 
موضوعية ىذه المعرفة ال معنى ليا إال مػف وجيػة نظػر ىػذه الجماعػة خ وأف ىػذا يحػدث إمػا بػدوف 

مػػا بػػ وعىخ بيػػدؼ الخػػداع الػػذى يرمػػى إلػػى إظيػػار وعػػىخ ولمجػػرد الموقػػع الػػذى تشػػغمو الجماعػػةخ وا 
الواقع فى صورة  ير حقيقية لتحقيؽ مصالح معينة. وقػد تكػوف الجماعػة مجتمًعػا معيًنػا فػى مرحمػة 

 تاريخية محددة أو طبقة أو فئة.
ورأى مانيايـ أف اإليديولوجيا فى حقيقتيا تعبير ُيستخدـ التياـ المعارضيف مف وجية نظر  

ه تعبػػر عػػف الحقيقػػة المطمقػػةخ التػػى ال تتػػأثر بموقػػع معػػيف فػػى المجتمػػعخ أو طػػرؼ يعتبػػر أف أفكػػار 
بمرحمػػة تاريخيػػة معينػػةخ ويػػرى أف الماركسػػية ينطبػػؽ عمييػػا نفػػس القػػوؿخ وأف مػػاركس لػػـ يصػػؿ إلػػى 
النيايػػة المنطقيػػة التػػػى يتعػػيف أف يوصػػميا لػػػو تفكيػػرهخ وذلػػؾ بحكػػػـ وضػػعو االجتمػػاعىخ أو انحيػػػازه 

ف أفكػػاره ونظرياتػػو ال تخضػػع لػػنفس الحكػػـخ وحيػػث أف مػػاكس فيبػػر وآخػػريف االجتمػػاعىخ فػػاعتبر أ
سػبؽ أف طبقػػوا نفػػس المنطػػؽ عمػػى مػػاركسخ واعتبػروا الماركسػػية نظػػرة أحاديػػة الجانػػبخ وبالتػػالى ال 
تعبػػر عػػف الحقيقػػة الكاممػػةخ فقػػد الػػتقط مانيػػايـ الخػػيط ووصػػؿ إلػػى أف الحػػؿ ىػػو الخػػروج مػػف ىػػذا 

مػػػػـ اجتمػػػػاع المعرفػػػػةخ وىػػػػو العمػػػػـ الػػػػذى يعتػػػػرؼ بالتػػػػأثير الحضػػػػارى الموقػػػػؼ اإليػػػػديولوجى إلػػػػى ع
واالجتمػػػاعى فػػػى نشػػػوء المعرفػػػةخ ويبحػػػث عػػػف ىػػػذه المػػػؤثرات ودورىػػػا فػػػى المعرفػػػةخ ويسػػػعى إلػػػى 

كاممةخ وبذلؾ تنتيػى اإليػديولوجياخ وتتػرؾ مكانيػا لعمػـ التخميص المعرفة منيا لموصوؿ إلى الحقيقة 
 (.310مختار:  )عمىاجتماع المعرفة 

ومنذ أف أطمؽ "كونت" صيحتو عمف النظر الوضعى إلى الكوف واإلنسافخ انطمقػت نزعػات  
متعػددة نحػػو إخضػػاع الدراسػات والبحػػوث االجتماعيػػة واإلنسػانية لنمػػوذج البحػػث العممػى فػػى العمػػـو 
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بػػيف الغالبيػػة الكبػػرى مػػف بػػاحثى ىػػذه العمػػوـخ بمػػا )التجريبيػػة( أو  )اإلمبريقيػػة(الطبيعيػػةخ فشػػاعت 
استتبعو ىذا مف شيوع التعامػؿ الرقمػى واإلحصػائىخ واسػتخداـ أدوات مثػؿ االسػتبيافخ دوف مػا أخػذ 
بعػيف االعتبػػار مػػا عميػػو العمػػوـ االجتماعيػػة واإلنسػػانية مػػف طبيعػػة خاصػػةخ تتصػػؿ بالمسػػممات التػػى 

 ىى أساس البحث العممىخ وما ترتبط بو مف نظرة فمسفية كمية.
 عف أحد أقطاب ىذا االتجاه قولو: (3، ج10: 3900)حسف البيالوى، وقد نقؿ  

"أريػػد مػػف العممػػاء أف يفيمػػوا أف وجيػػة نظػػرى تسػػتبعد كػػؿ المسػػائؿ الغيبيػػةخ سػػواء اعتبػػرت  يػػر    
 كػػؿ آونػػة. وأكثػػر مػػف ذلػػؾخ أحػػب أف  قابمػػة لمحػػؿ فػػى المحظػػة الحاضػػرةخ أو اعتبػػرت بػػبل مػػدلوؿ فػػى

و بالضػرورة تفسػيًرا فػى الشػعور الػذى يمكػف تحريػره قوؿ بأف كؿ ما يمكننا معرفتو عف العالـ يجد لػأ
مف التأثير الشخصى لممبلحظة بأسموب يمكف تحديده بدقةخ وكؿ ما نحب معرفتو يأتينا عف طريؽ 
حؿ المشكمة بطريقة الرياضياتخ كما يأتينا عف طريػؽ توكيػد اعتمػاد العناصػر الحسػية واحػدا عمػى 

 لمعرفة يتناوؿ الواقع بالكامؿ".اآلخر اعتماًدا وظيفًياخ وىذا النوع مف ا
وفحوى عبارة "ماؾ" واضحةخ فالنظرية ليس ليا وجود إال فيما نمارسػو مػف دور كشػفى فػى  

العبلقة القائمػة بػيف الظػواىرخ والتعػرؼ عمػى  )أو اكتشاؼ(البحث العممى الذى ييدؼ إلى التعرؼ 
ى الطبيعة يجعؿ مػف النظريػة الوظائؼ الرياضية التى تبيف اعتماد الظواىر عمى بعضيا البعض ف

تشػػبو األوراؽ الميتػػة التػػى تتسػػاقط عنػػدما تسػػتغنى  مػػاؾ(شػػيئا  يػػر معمػػوؿ بػػوخ فالنظريػػات بتعبيػػر 
 شجرة العمـو عف التنفس مف خبلليا.

إف ىذا االتجاه المحافظ فى التربيػة واالجتمػاع يػرى أف ىنػاؾ نظاًمػا اجتماعًيػا يكمػف خمػؼ  
كف الكشؼ عنو مف خبلؿ التطبيؽ المنيجى والػدقيؽ لممػنيج العممػى حركة األشياءخ وىذا النظاـ يم

الػػػذى يجػػػب أف يعكػػػس االفتراضػػػات األساسػػػية لنمػػػوذج العمػػػـ الطبيعػػػىخ وىػػػذا المػػػنيج العممػػػى يتػػػيح 
فرصة اكتشاؼ القواعد المنتظمة التػى يمكػف قياسػيا وتكميتيػا واسػتخداميا فػى التحمػيبلت التجريبيػة 

راسػػػػة العبلقػػػػات االرتباطيػػػػة أو السػػػػببيةخ أو معالجتيػػػػا  ضػػػػبطيا  فػػػػى أو شػػػػبو التجريبيػػػػةخ أو فػػػػى د
التحمػػػيبلت المسػػػتقبميةخ وىػػػذه النمػػػاذج أو القواعػػػد المنتظمػػػة يمكػػػف اسػػػتخداميا إف أمكػػػفخ كػػػالقوانيف 
اإلمبريقيةخ وىذه القوانيف يمكف تمخيصيا فى عبارات موجزة ودقيقة وبسيطةخ ومف الممكف عرضػيا 

سػػػػعيد اميا فػػػػى معالجػػػػة وتخطػػػػيط عمميػػػػة تطػػػػوير الواقػػػػع االجتمػػػػاعى  بصػػػػورة رياضػػػػيةخ واسػػػػتخد
 (.51إسماعيؿ عمر: 

إف ىذا يعنى تركيز النظرية التربوية التقميدية عمى إدارة المعرفةخ فى مقابؿ اىتماـ النظرية  
 تحكـ اختيػار األشػكاؿ المعرفيػة والممارسػات المصػاحبة النقدية باألبعاد التاريخية واالجتماعية التى

ليػػاخ وبالتػػالى فػػبل وجػػود لممبػػادئ األساسػػية لمتفكيػػر النقػػدى فػػى ىػػذه المنيجيػػة البحثيػػةخ إذ أف خمػػؼ 
إصرار النظرية التقميديػة عمػى تعريػؼ لمحقيقػة يربطيػا باالستقصػاء المنيجػى الموضػوعىخ والتحقػؽ 
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يػة والبحػث اإلمبريقىخ إ فاؿ متعمد لمكيفية التى تشكؿ مف خبلليا المصػالح المعياريػة أسػاس النظر 
 االجتماعى.

وفضػػػبًل عػػػف ذلػػػؾ فالنظريػػػة الوضػػػعية تحػػػوؿ دوف ممارسػػػات التفكيػػػر التػػػأممى الناقػػػدخ ففػػػى  
إطارىا يغيب الوعى النقدى بالبدائؿ النظرية المتنوعة وبالمناىج المختمفة التى يمكف فػى ظميػا فيػـ 

مػػػػى التنظػػػػيـ اإلنسػػػػاف والمجتمػػػػعخ وىػػػػى فػػػػوؽ ذلػػػػؾ تعػػػػد شػػػػكبًل مػػػػف أشػػػػكاؿ إضػػػػفاء المشػػػػروعية ع
االجتمػػػػػاعى اليرمػػػػػى الػػػػػراىفخ ألنيػػػػػا تحجػػػػػب العبلقػػػػػة بػػػػػيف المعرفػػػػػة العمميػػػػػة ومنظومػػػػػة المصػػػػػالح 

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية التى تساند مثؿ تمؾ المعرفة.
عمػى صػعوبة  (201: 3901)عمػى فيمػى، ومف خبلؿ بعض الممحات الذكيةخ برىف لنا  

ميػاخ وىػو األمػر المتيسػر فػى العمػـو الطبيعيػةخ صػحيح أف الخروج بتعميمػات تتصػؿ بالمجتمعػات ك
المجتمعػات البشػػرية اتفقػػت فػػى بعػػض األمػػورخ إال أف االختبلفػػات بينيػػا جػػد فارقػػةخ بحسػػب التطػػور 
التػػػػػاريخىخ والظػػػػػروؼ والمواضػػػػػعات االجتماعيػػػػػة واالقتصػػػػػادية والثقافيػػػػػةخ إذ ممػػػػػا ال شػػػػػؾ فيػػػػػو أف 

ومغػػايرة مػػف حيػػث النشػػأة والتطػػورخ وفقػػا لمعطيػػات  المجتمعػػات البشػػرية قػػد مػػرت بظػػروؼ مختمفػػة
كثيػػرة متشػػابكةخ فػػبعض ىػػذه المجتمعػػات المعاصػػرة يضػػرب بجػػذوره فػػى أعمػػاؽ التػػاريخخ والػػبعض 

ليمػا تأثيرىمػا عمػى تػراكـ  –ىنا –اآلخر حديث نسبًياخ والبعض الثالث أكثر حداثةخ والقدـ والحداثة 
النسػػيج الحضػػارى  -بالضػػرورة –اخ األمػػر الػػذى يكػػّوف الحضػػارات والثقافػػاتخ واسػػتمرارىا وانقطاعيػػ
 والثقافى واالجتماعى فى المجتمع المعنى.

كمػػا أف موضػػع مجتمػػع مػػا مػػف المشػػاركة فػػى الثػػورة الصػػناعية ومػػا واكبيػػا ومػػا لحقيػػا مػػف  
ظػػواىر وتطػػورات وتنميػػةخ ومػػا يتصػػؿ بػػذلؾ كمػػو مػػف طػػرؽ المعادلػػة االسػػتعماريةخ أثّػػر ويػػؤثر عمػػى 

 ة المجتمع المعنى والتنمية فيو ومعدالتيا ومعوقاتيا.واقع وصور 
ولعؿ توزيع مصادر الثروة والطاقةخ ومدى عدالة توزيػع العائػدات االجتماعيػة واالقتصػادية  

فػػػى المجتمػػػعخ أف يػػػؤثر فػػػى أمػػػور كثيػػػرة تتعمػػػؽ بالمسػػػتويات المعيشػػػية وكفايػػػة الخػػػدمات المتاحػػػةخ 
و تػأثيره الكبيػر عمػى مبلمػح الخريطػة االجتماعيػة والثقافيػةخ وأنظمة الرعايػة المتػوافرةخ األمػر الػذى لػ

 فضبًل عف اختبلؼ ظروؼ المناخ السياسى مف قير إلى ليبرالية.
فػػػػى العديػػػػد مػػػػف المجتمعػػػػات ومػػػػف ثػػػػـخ فػػػػاف النػػػػاتج يكػػػػوف فػػػػى صػػػػالح الظػػػػروؼ الفارقػػػػة  
ريػػؽ النمػػوخ خ بحيػػث جػػاز التقسػػيـ إلػػى مجتمعػػات متقدمػػة وأخػػرى متخمفػػة خ وثالثػػة فػػى طالمعاصػػرة

 وىى تقسيمات اجتيادية ال تمغى الفروؽخ حتى فيما بيف أفراد كؿ مجموعة منيا.
فػػػى مجػػػاؿ الرصػػػد والدراسػػػةخ وفػػػى مجػػػاؿ األدوات  –ولمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ كػػػذلؾخ فػػػاف التعمػػػيـ  
وأف يثير عدًدا مف الصعوباتخ ويدعو إلى وقفات تأمميةخ حتى ال تتػوه حقػائؽ  دَّ أمر البُ  -والمناىج

ف اكتست بموضوعية العمـ. الواقع  االجتماعى فى ضباب أوىاـ التعميـخ وا 
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قػػػد ُجعمػػػت لمقيػػػاسخ  –كمػػػا ىػػػى فػػػى العمػػػـو الطبيعيػػػة –فػػػاألدوات فػػػى العمػػػوـ االجتماعيػػػة  
ال فػاف  –ىنا–والقياس  يستمـز وحدة موضوعوخ ومف ثـ يمـز األمػر أف يكػوف الموضػوع متجانًسػاخ وا 

 المقياس ال يصمح بالتأكيد.
تمػػػؾ األداة الواسػػػعة االنتشػػػار بيننػػػا فػػػى مجػػػاؿ ودراسػػػة  -عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ –أخػػػذنافػػػاذا  

سػػواء تػػـ الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات  )صػػحيفة االسػػتبياف(،الظػػاىرة االجتماعيػػة والتربويػػةخ أال وىػػى 
المطموبػػة بالمقابمػػة المباشػػرةخ أو بطريػػؽ البريػػدخ ألػػيس مػػف المثيػػر لمتأمػػؿ والتفكيػػر أف يكػػوف مجتمػػع 

 يف مف المتعمميف أو األمييف؟المبحوث
أليس مف المثير لمتأمػؿ ولمتفكيػر أف تختػار عينػة المبحػوثيف فػى ضػوء خػرائط دقيقػة لمواقػع  

 االجتماعىخ أو فى  يبة أو عدـ دقة مثؿ ىذه الخرائط؟
ألػػيس مػػف المثيػػر لمتأمػػؿ ولمتفكيػػر أف يكػػوف المجتمػػع المعنػػى تسػػوده الضػػمانات الدسػػتورية  

اليد الديمقراطية فى التعبير عف الرأى أو أف يكوف مجتمعا مّر ويمّر بظػروؼ ومنػاخ والقانونية والتق
 (.2.1: 3901)عمى فيمى، ال يسمح بالتعبير الحر عف الرأى اآلخر؟ 

إف الوضعييف يحاولوف فصػؿ الحقػائؽ عػف القػيـخ وىػـ بػذلؾ يشػوىوف إدراؾ تمػؾ المصػالح  
ه معرفػػة شػػرعيةخ ومػػف خػػبلؿ ذلػػؾ يػػتـ تحويػػؿ القػػيـ االجتماعيػػة التػػى تحػػدد مػػا ينظػػر إليػػو باعتبػػار 

الذاتية إلى حقائؽ موضوعية. والحؽ أف البحث التربوى ىو مسػألة اختيػار بػيف البػدائؿخ و ىكػذا ال 
يمكف فصؿ القيـ عف الحقائؽخ ومف ثـ يجب عمى النظرية التربويةخ بداًل مف التمثيؿ المزيػؼ لمقػيـ 

عمػػى اإلطػػبلؽخ كشػػؼ الضػػبابية والتعميػػة اإليديولوجيػػة التػػى باعتبارىػػا حقػػائؽخ أو إنكػػار وجودىػػا 
تشوه وتزيؼ إدراؾ الفرد لمظروؼ االجتماعية الحاليةخ وبذلؾ تميد الطريؽ لمتحرر العممى مف ربقة 

 (.55)سعيد إسماعيؿ عمر: السيطرة والقير 
ذا كػػاف عممػػاء الػػنفسخ قػػد أرقػػتيـخ فتػػرة طويمػػة  تػػى ظنػػوا القضػػية الخاصػػة بالمفػػاىيـخ وال خوا 

قػػد بػػدا  PridgmanP.Wأنيػـ تمكنػػوا مػف مواجيتيػػا عػف طريػػؽ التحميػػؿ العػاممىخ فػػاف "بريػدجماف" 
 (منطػؽ عمػـ الطبيعػة الحػديث)وقد فتح الطريؽ إلى حركة شممت أنحاء العالـخ وخاصة بعد كتابو 

خ حيػػث ذىػػب فيػػو إلػػى أف توجيػػو الرئيسػػى ىػػو استئصػػاؿ المفػػاىيـ المجػػردةخ ٕٜٚٔالصػػادر عػػاـ 
ذلػػؾ بربطيػػا تمامػػا بمجموعػػة العمميػػات أو اإلجػػراءات البلزمػػة لقياسػػياخ وجػػاء فػػى ىػػذا الكتػػاب مػػا و 

نصػػػو :" إف مػػػا نعنيػػػو بػػػأى مفيػػػـو ال يزيػػػد عمػػػى مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػراءاتخ وعمػػػى ذلػػػؾخ فػػػالمفيـو 
مؤكػػًدا أف مػػف الخطػػأ  (،12: 2000")مصػػطفى سػػويؼ، مػػرادؼ لمجمػػوع اإلجػػراءات المتعمقػػة بػػو 

اىيـ عػػػػف طريػػػػؽ خصائصػػػػياخ فػػػػى حػػػػيف أف الصػػػػواب ىػػػػو فػػػػى تعريفيػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ تعريػػػػؼ المفػػػػ
فيػذا المفيػـو  )لطػوؿ(،اإلجراءات البلزمة لقياسياخ وىو لكى يوضح ما يقوؿخ ضػرب مػثبًل بمفيػوـ 

يتحػػدد بالعمميػػات البلزمػػة لقياسػػوخ وىػػذا مػػا يعنػػى أف ىػػذا المفيػػوـ يحػػوى فػػى نفسػػو مػػا تنطػػوى عميػػو 
 أكثر مف ذلؾ.عمميات قياسوخ وال ش  
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ومػػػف ىنػػػا شػػػيدت ثبلثينيػػػات القػػػرف العشػػػريف موجػػػة عاتيػػػة مػػػف "اإلجرائيػػػة" التػػػى تصػػػطنع  
 اإلحصاء والوصؼ الكمىخ والوقائع المحسوسة المباشرةخ لتتسيد عمـو النفس واالجتماع والتربية.

 إحدى الدوريات الرئيسية التػى  Psychological Reviewدعت مجمة  ٜ٘ٗٔوفى سنة  
الجمعية األمريكية لعمـ الػنفس  إلػى إقامػة نػدوة تحػت رعايتيػا حػوؿ موضػوع اإلجرائيػةخ  تصدر عف

أحػد عشػر سػؤااًل تتنػاوؿ مػا اعتبػره مػواطف   H.S. Langfeld)النجفيمػد(وقػد وضػع رئػيس التحريػر 
التعمػػؽ التػػى تحتػػاج إلػػى إيضػػاح فيمػػا يتعمػػؽ باإلجرائيػػةخ وقػػد وجػػو ىػػذه األسػػئمة إلػػى سػػتة مػػف أىػػـ 

 التى شاركت فى تيار الجدؿ الذى دار حوؿ الموضوع فى الثبلثينيات. األسماء
ا عػػػف قػػػرب لمػػػا يجػػػرى بػػػيف عممػػػاء الػػػنفس ر ػػػـ انشػػػغالو بػػػأمور وقػػػد بقػػػى بريػػػدجماف شػػػاىدً  

تخصصو فى مجاؿ فيزيقا الضغوط العاليةخ ويبػدو أف ميولػو الفمسػفية كانػت ىػى السػبب فػى إبقائػو 
كانػت صػادمة بمػا فيػو  ٜ٘ٗٔئج التى أسفرت عنيا ندوة سنة عمى ىذه الصمة. ولكف يبدو أف النتا
خ معمًنػػا تبػػرؤه مػػف Scientific Monthlyفػػى مجمػػة  ٜٗ٘ٔالكفايػػةخ ومػػف ثػػـ فقػػد نشػػر فػػى عػػاـ 

ومف المؤكد أف أمره خرج مف يدى..إنى  خاإلجرائيةخ وقاؿ ما نصو :"أشعر كأنى خمقت فرانكشتاينف
 ة عمى عقيدة جامدة" ..إذ تبدو منطوي )اإلجرائية(،أمقت كممة 

وتبعػػوخ فػػى أواخػػر الخمسػػينيات مػػف القػػرف الماضػػى عػػدد  يػػر قميػػؿ مػػف عممػػاء الػػنفس فػػى  
 (.13)مصطفى سويؼ: العالـ األنجموساكسونى 

ناقػًدا لمبػدأ اإلجرائيػةخ بػالتخمى عػف المفيػوـ  (،12)مصطفى سػويؼ: وبناء عمى ىذا دعا  
سػػع وأشػػمؿ مػػف إجػػراءات ى مماثمػػةخ ليكػػوف مفيوًمػػا أو الشػػائع لمػػذكاءخ وكػػذا مفػػاىيـ سػػيكموجية أخػػر 

ال خ فكيؼ نفيـ اإلجراءات الدائبة فى السبيؿ إلى تحسيف المقاييس المتوافرة لدينا؟خ إذ البد قياسوخ وا 
" لـ تتوصؿ مقاييسنا إلى اإلمساؾ بيا. وىػذه البػواقى ينبغػى  أف يكوف فى الذىف "بواقى مف المفيـو

ناظريناخ ألنيا ىى مربط الفرس فيما يتعمػؽ باسػتمرار تقػدـ العمػـخ وىػذا الحفاظ عمى توضيحيا أماـ 
صػػحيحخ ال بالنسػػبة لمفيػػـو الػػذكاء فحسػػػبخ ولكػػف بالنسػػبة لمعظػػـ المفػػػاىيـ التػػى نتعامػػؿ بيػػا فػػػى 

 عممنا.
وفكرة أف البحث االجتماعى يتـ فى إطار أبعاد فمسفية واجتماعيةخ ويأتى كمنظومة عمميػة  

فتراضػػات والنظريػػات واإلجػػراءات تنقمنػػا بالضػػرورة إلػػى فكػػرة أخػػرى ىامػػة مػػرتبط مػػف االتجاىػػات واال
بيػا وىػى فكػرة الجماعػة العمميػةخ ذلػؾ أف االتجػػاه العممػى ال يعػيش وال يمػارس بغيػر جماعػة عمميػػة 
تػػػؤمف بػػػوخ وأف التفاعػػػؿ االجتمػػػاعى بػػػيف مجموعػػػة معينػػػة مػػػف العممػػػاء ىػػػو الػػػذى ينمػػػى ويػػػدعـ مػػػا 

أو منظػػور عممػػىخ مجموعػػة مػػف المعػػايير واألعػػراؼ والمسػػممات واألىػػداؼ  يؤمنػػوف بػػو مػػف اتجػػاه
 (.21: 3991)حسف البيالوى، والمغة المشتركة 

والنظػػرة إلػػى العمػػـ مػػف خػػبلؿ مفيػػـو الجماعػػة العمميػػة ىػػى التػػى تمكننػػا مػػف فيػػـ الطبيعػػة  
لواحد تختمػؼ فيمػا االجتماعية لمبحثخ ومف ىنا نجد أف الجماعات العممية المختمفة داخؿ المجاؿ ا
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جػػراءاتخ وكػػؿ مجموعػػةخ بمػػا تممكػػو مػػف ىػػذه األشػػياء تشػػكؿ بنفسػػيا  تممكػػو مػػف مسػػممات وطرائػػؽ وا 
"نموذج" أو منظومة عممية خاصةخ وحينما يمتحؽ طالب البحث المبتدئ بأى جماعة عمميػة معينػة 

قػػررات ومراجػػع اسػػة مدر  –فانػػو يتمقػػى التػػدريب مػػف خػػبلؿ مشػػاركتو فػػى أنشػػطتيا العمميػػة والتربويػػة 
يستدخؿ مسممات الجماعة وافتراضاتيا ورؤيتيػا العمميػة ويظيػر نجاحػا فػى ممارسػة  عممية. وما أف

ذلػػػؾخ فػػػاف الجماعػػػة تنصػػػبو حينئػػػذ باحثًػػػا وعضػػػًوا معترفًػػػا بػػػو داخػػػؿ الجماعػػػةخ وتصػػػبح مسػػػممات 
و والتفكيػػر الجماعػة وطرائقيػػا وأولوياتيػا ىػػى طريقػػة الباحػث نفسػػو فػى رؤيتػػو لممشػػكبلت المحيطػة بػػ

فييػػػا والشػػػعور بيػػػا والسػػػموؾ إزاءىػػػاخ وقػػػد سػػػمى "تومػػػاس كػػػوف" ىػػػذه العمميػػػة بػػػالتطبيع االجتمػػػاعى 
 .(21: 3991حسف البيالوى، . )لمباحث

ويمكػػػف بسػػػيولة التعػػػرؼ عمػػػى الفػػػروض األساسػػػية التػػػى تقػػػوـ عمييػػػا أى منظومػػػة عمميػػػة  
ى تتسػـ بيػا األعمػاؿ ألساسػية التػلجماعة أو مدرسػة عمميػة معينػةخ مػف خػبلؿ تحميمنػا لمخصػائص ا

ف كؿ عمؿ بحثى ىو "نموذج"خ يجسػد افتراضػات الجماعػة وتوجياتيػا وتوقعاتيػاخ وىػو البحثيةخ إذ إ
مػػا تعتمػػده الجماعػػة عمػػى أنػػو عمػػؿ عممػػى ومشػػروع. ومػػف خػػبلؿ النمػػاذج  األعمػػاؿ  التػػى تنتجيػػا 

وتوقعاتػو نحػو حػؿ المشػكمةخ كمػػا  الجماعػة يتعامػؿ الباحػث نمطًيػا مػع العمػـ وعبلقتػػو بالمشػكمةخ بػؿ
 تجعؿ الباحث يشعر بكؿ ثقة أف ما يفعمو ىو  العمـ خ وما يخالفو ليس عمًما.

إف قػػوة وخطػػورة ىػػذه االفتراضػػات والمسػػممات والػػرؤى النظريػػة التػػى يسػػتدخميا الباحػػث إنمػػا  
المواصػػفات تكمنػاف فػػى كونيػػا ال تظيػػر سػػافرة فػػى مجريػػات البحػثخ ومػػع ذلػػؾ فيػػى تحػػدد التقاليػػد و 

البحثيػػة والنتػػػائج. ومػػف ثػػػـ فػػاف االخػػػتبلؼ بػػيف مػػػداخؿ البحػػث التربػػػوى واردخ وتعػػدد ىػػػذه المػػػداخؿ 
مشروعخ والخػبلؼ أو التعػدد ال ينشػأ حػوؿ المسػائؿ الفنيػة المتعمقػة بالمدرسػةخ أو العمميػات التربويػة 

المحػػددة لطبيعػػة داخػػؿ المدرسػػةخ إنمػػا ىػػو فػػى صػػميمو خػػبلؼ حػػوؿ األسػػس الفمسػػفية اإليديولوجيػػة 
المدرسػػة وطبيعػػة العمميػػات التربويػػة داخميػػاخ ورؤيػػة العػػالـ أو الباحػػث إلػػى الكػػوف والمجتمػػع والحيػػاة 

 (.27: 3991)حسف البيالوى، مف حولو 
إلػى الكشػؼ عػف وجيػة النظػر النقديػة  (335: 3900)كمػاؿ نجيػب، ومف ىنػا فقػد سػعى  

تعبيػػرا عػػف التػػزاـ إنسػػانى قيمػػى مػػف ثبلثػػة  فػػى البحػػث االجتمػػاعى عامػػةخ والتربػػوى خاصػػة بوصػػفو
أف البحػػػث االجتمػػػاعى والتربػػػوى يقػػػع فػػػى إطػػػار مجتمعػػػىخ يعمػػػؿ عمػػػى  أوليػػػا:أوجػػػو عمػػػى األقػػػؿخ 

أف البحػث العممػى يعبػر عػف  وثانييػا:الحفاظ عمى القواعد الراىنة لمبحثخ وعمى استمرار تطورىػاخ 
تربويػػة تعكػػػس االىتمامػػات الخمقيػػػة والسياسػػػية إدراكنػػا لمظػػػروؼ الثقافيػػة واالجتماعيػػػةخ فالدراسػػػات ال

لمدارسيفخ وتطرح أسموًبا ممكًنا لفض التناقضات االجتماعية فى ظؿ التنظيمات المؤسسية الراىنةخ 
فالبحػػػػػث التربػػػػػوى ىػػػػػو جػػػػػزء مػػػػػف مجتمػػػػػع مينػػػػػى يػػػػػرتبط بنيويػػػػػا بالمؤسسػػػػػات االجتماعيػػػػػة  وثالثًػػػػػا:

يف العممية مكانات اجتماعية مرموقة مف حيػث واالقتصادية والسياسية القائمة. ويحتؿ أصحاب الم
أف جمػػاىير النػػاس تعتقػػد أف المشػػكبلت السياسػػيةخ واالجتماعيػػةخ واالقتصػػاديةخ والتربويػػةخ تقتضػػى 



055 
 

حمػػواًل عمميػػةخ فاالعتقػػاد الشػػائع فػػى المجتمعػػات المعاصػػرة أف الػػتخمص مػػف سػػيطرة الطبيعػػةخ ومػػف 
ـخ وىػػػذا الواقػػػع المتميػػػز يفػػػرض تناقضػػػات القيػػػر االجتمػػػاعىخ يتطمػػػب خبػػػرة المتخصصػػػيف وعمميػػػ

 محددة عمى وظيفة البحث العممى.
مػػف النظػػر بعػػيف االسػػتيجاف إلػػى مػػا أثّػػر بػػو العمػػـ الوضػػعى عمػػى  دَّ وبنػػاء عمػػى ذلػػؾخ فبلُبػػ 

مسيرة البحث التربوى واالجتماعى مف حيػث االىتمػاـ بالتكنيكػات الدقيقػةخ عمػى حسػاب االىتمامػت 
ت تػػدفع بالباحػػث إلػػى توجيػػو دراسػػاتو فحسػػب إلػػى المتغيػػرات التػػى يمكػػف النظريػػةخ فيػػذه االفتراضػػا

التعبير عنيا كمًياخ فمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ دراسة عف فعاليػة المعمػـخ إذ قػرر القػائموف بالبحػث 
بدايػػة أف نتػػائج الػػتعمـ تشػػمؿ أبعػػادا ىامػػة كالمواطنػػةخ واتجاىػػات الػػتعمـخ ومفػػاىيـ الػػذاتخ والتفكيػػر 

التحصيؿ. وبالر ـ مف ىذا اإلقرارخ فمقد عولج التحصيؿ الدراسى كمتغير امبريقى تابع االبتكارىخ و 
 (.331: 3900)كماؿ نجيب، وحيدخ وذلؾ مردود بطبيعة الحاؿ لتوافر االختبارات المقننة لقياسو 

وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾخ فعمػػى الػػر ـ مػػف االعتقػػاد الشػػائع بػػيف رجػػاؿ البحػػث التربػػوىخ مػػف أف  
أصػػوؿ المػػنيج العممػػى يعػػد القيمػػة الوحيػػدة المتضػػمنة فػػى العمػػـخ وأف منػػاىج البحػػث تعػػد االلتػػزاـ ب

بمثابػػة إجػػراءات ال أثػػر فييػػا ألى معتقػػداتخ فػػاف النظريػػة النقديػػة تػػرى أف إجػػراءات البحػػث تتضػػمف 
افتراضػػات حػػوؿ العبلقػػات االجتماعيػػة وأسػػس تنظيميػػاخ فمنشػػأ التكنيكػػات فػػى األسػػاس يرجػػع إلػػى 

ةخ لػػذا فيػػى تعكػػس قيمػػا ومعتقػػدات عػػف العػػالـ االجتمػػاعىخ والمثػػاؿ الواضػػح فػػى ىػػذا مصػػالح نظريػػ
 الصدد ىو أسموب تحميؿ العوامؿ..

وقػػػد ظيػػػر ىػػػذا األسػػػموب نتيجػػػة لمفكػػػرة النظريػػػة التػػػى سػػػادت بعػػػض الوقػػػت عػػػف أف العقػػػؿ  
التحميػؿ  اإلنسانى يتكوف مف أقساـ متباينة يمكػف تػدريبيا كوحػدات مسػتقمةخ ومػف ىنػا جػاء اكتشػاؼ

العاممى كاجراء قياسى لعمـ نفس القدرات. ومػع أنػو تػـ رفػض ىػذه الفكػرة النظريػةخ وتفسػيراتياخ فمقػد 
استمرت تمؾ التكنيكات فى االستخداـخ محافظة بطبيعػة الحػاؿخ بشػكؿ أو بػآخرخ عمػى افتػراض أف 

الرياضػػى عػػف العقػؿ عبػػارة عػػف مجموعػة مػػف األقسػػاـ. وفػى حػػيف يعتقػػد الكثيػروف فػػى خمػػو التعبيػر 
البيانػػات مػػف القػػيـخ نجػػد مػػف العممػػاء مػػف ينػػادى بػػأف الرمػػوز الرياضػػية تعبػػر عػػف تفضػػيبلت قيميػػةخ 

 وتخفى افتراضات محددة حوؿ العبلقات االجتماعية.
وىكػػذا يمكػػف القػػوؿ بصػػفة عامػػة أنػػو يوجػػد فريقػػاف يكونػػاف نمطػػيف مػػف الجماعػػات العمميػػة:  

مشػػكبلت مختمفػػة ويتوقعػػاف إجابػػات مختمفػػة كػػذلؾخ وكػػؿ  الوضػػعيوف والكيفيػػوفخ يتنػػاوؿ كػػؿ منيمػػا
منيمػػا يعتمػػد بالضػػرورة منػػاىج بحػػث مختمفػػةخ فالوضػػعيوف يبحثػػوف عػػف "إدراؾ"..تصػػور.. الوقػػائع 

عقمًيػػاخ بغػػرض –الماثمػػة أمامنػػاخ ونشػػاطيـ البحثػػى يركػػز عمػػى تفسػػير ىػػذه الحقػػائؽ تفسػػيًرا منطقًيػػا 
مظاىرةخ ويعتمدوف عمى أدوات مثػؿ االسػتبانات واالختبػارات التوصؿ إلى القوانيف العممية الحاكمة ل

وطرائػػؽ فػػى التحمػػيبلت اإلحصػػائيةخ تنػػتج بيانػػات كميػػة تسػػمح لمباحػػث أف يبػػرىف عمػػى عبلقػػات أو 
 (.20: 3991)حسف البيالوى، متغيرات محددة إجرائًيا 
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خ فى المواقػؼ أما الكيفيوفخ فانيـ يبحثوف مف جية أخرى عف فيـ الخبرة اإلنسانية الحسية 
خ أو "التفسػػير القػػائـ عمػػػى )التفسػػػير التػػأويمى(االجتماعيػػة اليوميػػةخ ونشػػاطيـ البحثػػى يػػدور حػػوؿ 

وذلػػػؾ بغػػػرض  -المعػػػانى والمفػػػاىيـ والتعريفػػػات واإليمػػػاءات -لمسػػػموؾ اإلنسػػػانى مػػػف الػػػداخؿ "الفيػػػـ
)وصػػفية نوجرافيػػةالتوصػػؿ إلػػى القواعػػد الحاكمػػة لمسػػموؾخ والوثػػائؽ الشخصػػية التػػى تنػػتج بيانػػات إث

 تمكف الباحث مف رؤية العالـ كما يراه المشاركوف فى الخبرة اإلنسانية موضوع الدراسة. كيفية(
ويقػػدـ النقػػػديوف مػػػنيج البحػػث اإلثنػػػوجرافى باعتبػػػاره منيًجػػا كيفًيػػػا يعػػػيف عمػػى فيػػػـ الظػػػاىرة  

 االجتماعية والتربوية.
مػف خػبلؿ واقػع الخبػرة التػى  -مػثبلً -ميػذوالدراسة اإلثنوجرافيػة ىػى محاولػة لفيػـ تفكيػر التبل 

يعيشػػونيا بأنفسػػيـخ وثمػػػة أمثمػػة كثيػػرة تبػػػيف جميعيػػا أف موضػػػوع الدراسػػة التػػى يتجػػػو إلييػػا المػػػنيج 
توسػػع مػػف معارفنػػا عػػف ىػػذه  كافػػة األشػػيال األخػػرى التػػى )ودراسػػةاإلثنػػوجرافى ىػػو خبػػرة النػػاس

خ فيناؾ دراسة عمى سبيؿ المثػاؿ اتجيػت خ سواء كاف ىؤالء الناس فى المدرسة أو خارجيا(الخبرات
إلػػى محاولػػة فيػػـ العبلقػػة بػػيف حيػػاة المدرسػػات خػػارج المدرسػػة وحيػػاتيـ كمدرسػػاتخ وكانػػت العينػػة 
عشػػػرة مدرسػػػاتخ واسػػػتمرت الدراسػػػة عػػػاميفخ وقامػػػت الدراسػػػة عمػػػى مقػػػاببلت متعمقػػػة فػػػى المدرسػػػة 

درسػػاتخ وتبػػيف جوانػػب رؤيػػتيف والمنػػزؿ. واسػػتطاعت الدراسػػة أف تصػػور خبػػرة عميقػػة لعػػدد مػػف الم
لمعمؿ فى المدرسة والحياة العامة خارج المدرسة لتمقى ضوًءا عمى بعض ىموـ المينػة مػف منظػور 

 (.07: 3991)حسف البيالوى، القائميف بيا 
وعمػػى ىػػذا يمكػػف القػػوؿ بػػأف اإلثنوجرافيػػا النقديػػة ىػػى سمسػػمة مػػف ممارسػػات نظريػػة وعمميػػة  

ا ممارسػػات لتفسػػير الواقػػع تفسػػيرا "تأويمًيػػا" قائًمػػا عمػػى "الفيػػـ"خ وصػػواًل تظيػػر فػػى الواقػػع العممػػى. إنيػػ
" الظػػاىرة فػػى سػػياقاتيا اإلنسػػانية المختمفػػةخ ومػػف ثػػـ فػػاف مػػا تتوجػػو إلػػى فيمػػو ىػػو المحػػيط ـإلػى "فيػػ

 االجتماعى واألفراد داخؿ ىذا المحيطخ نفيميـ بشكؿ كمى وعينى.
 " مف ىذه القضية؟فماذا كاف موقؼ "ميمز 
أنيػػا ذات رؤيػػة براجماتيػػةخ ( 3902 – 3930)يبلحػػظ الػػبعض عمػػى عػػدد مػػف آراء ميمػػز  

وربما نتج ىذا مف نشأتو األمريكيػةخ فاألفكػار والنظريػات لػيس ليػا قيمػة فػى ذاتيػاخ ألف الػذى يحػدد 
قيمتيا ما تستطيع أف تفعمو فػى الواقػعخ وليػذا كػاف يػربط دومػا بػيف الحقػائؽ وقواعػد العمػؿ وأسػاليبو 

ى يجب اتخاذىاخ كاف يصؼ ويحمؿ العمميات والعبلقات اإلنسانيةخ ويقدـ فى الوقت نفسػو حمػواًل الت
)عبػػػد الباسػػػط عبػػػد لممشػػػكبلت الخطيػػػرة التػػػى يتعػػػرض ليػػػا البنػػػاء االجتمػػػاعى لممجتمػػػع األمريكػػػى 

 (.221، 3903المعطى: 
ث يكػوف تركيػز ودعا ميمز فػى كتاباتػو إلػى ضػرورة األخػذ بػالنظرة الشػاممة فػى الدراسػة بحيػ 

الباحػػػث عمػػػى مسػػػتويات ثػػػبلث ىػػػى: اإلنسػػػافخ والمجتمػػػعخ والتػػػاريخ ؛ فالمشػػػكبلت األساسػػػية التػػػى 
يعػػػانى منيػػػا النػػػاس ىػػػى نتػػػاج لمشػػػكبلت البنػػػاء االجتمػػػاعى العػػػاـخ وىمػػػا معػػػا يرتبطػػػاف بمشػػػكبلت 
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البػػد أف التػػاريخخ وفػػى ىػػذا يقػػوؿ ميمػػز: عنػػدما تصػػاغ مشػػكبلت العمػػوـ االجتماعيػػة صػػوً ا حقيقًيػػاخ 
تتضػػػمف كػػػبل مػػػف المتاعػػػب والقضػػػايا.. التػػػاريخ الشخصػػػى لؤلفػػػرادخ وأيضػػػا التػػػاريخ العػػػاـخ ومجػػػاؿ 
العبلقات المعقدة القائمة بينيماخ ألف حياة الفرد وتكػويف المجتمعػات كمييمػا يجريػاف فػى نطػاؽ ىػذا 

 (.221، 3903)عبد الباسط عبد المعطى: المجاؿ 
حتػى يتسػنى الخيػاؿ السوسػيولوجى( احػث بمػا أسػماه  وطالب ميمػز بضػرورة أف يتسػمح الب 

إدراؾ أبعػاد مشػكبلت المجتمػعخ فيػذا الخيػاؿ كفيػؿ بػأف يسػاعد الباحػث عمػى إدراؾ الفػرد كجػزء مػف 
بناء اجتماعىخ وأف البناء االجتماعى جزء ومرحمة مف مراحػؿ التػاريخخ وبالتػالى يجػب إدراؾ سػياؽ 

، 3903)عبػد الباسػط عبػد المعطػى: أو شخصػيا ذاتيػا المشػكبلتخ وأنػو سػياؽ بنػائى ولػيس فرديػا 
225.) 

ويرجع الفضؿ إلى بعض عممػاء االجتمػاعخ وعمػى رأسػيـ   ميمػز  فػى الكشػؼ عػف الصػمة  
الوثيقػػة بػػيف عمػػـ االجتمػػاع والمصػػالح السياسػػية لمطبقػػات الحاكمػػة فػػى المجتمػػع الرأسػػمالى..وذىب 

و العقمية فى دراسة البيئػة المحػدودة ال يقػوـ بعممػو ميمز إلى أف العالـ االجتماعى الذى يستنفد طاقت
أنػو عمػى األقػؿخ وبصػورة  يػر مباشػرةخ يطيػؿ  .خارج نطاؽ القوى والصراعات السياسية فى عصػره

 (.3900:312)محمد الغريب، فى الحقيقة إطار مجتمعو 
 كمػػا رأى ميمػػز أف ميمػػة عمػػـ االجتمػػاع فػػى العػػالـ المعاصػػر ىػػى فيػػـ أبػػرز مشػػكمة تواجػػو 

المجتمع الحديثخ وىى مشاعر البلمباالة وعدـ االرتياح الذى يسيطر عمػى أفػراد المجتمػعخ فػالعمـو 
االجتماعيػػػػة أصػػػػبحتخ كمػػػػا يقػػػػوؿ ميمػػػػزخ القاسػػػػـ المشػػػػترؾ األعظػػػػـ لعصػػػػرنا الثقػػػػافىخ والتصػػػػور 
السوسيولوجى قػد أصػبح أىػـ صػفة يحتػاج إلييػا العممػاء. وتعػرض ميمػز لمتعريػؼ بطبيعػة ووظػائؼ 

 ـ االجتماعية فى ضوء المياـ الممقاة عمى عاتقيـ.العمو 
ومػػػف القضػػػايا التػػػى نالػػػت اىتمػػػاـ ميمػػػز أيًضػػػاخ القضػػػية الخاصػػػة بالطبقػػػة المتوسػػػطة فػػػى  

أمريكاخ والتى يتزايد عددىا يوًما بعد يوـخ األمر الذى يؤدى إلى انخفاض عدد المبلؾ وازدياد حجـ 
الىتمػاـ بالممكيػػة إلػى االىتمػػاـ بػالميفخ وربمػػا يرجػػع عػديمى الممكيػػةخ كمػا عنػػى ىػذاخ االنتقػػاؿ مػػف ا

ذلؾ إلى ثورة التكنولوجياخ وتعدد االختراعات وىيأت لظيور ووجود عدد كبير مف الميف التػى كػاف 
 مف الممكف أف يعمؿ بيا أعضاء تمؾ الطبقة الجديدة المتوسطة.

ة الحػػرب العالميػػة وكانػػت البحػػوث االجتماعيػػة فػػى الواليػػات المتحػػدة قػػد اتجيػػت منػػذ نيايػػ 
األولى وجية إمبريقية خالصةخ فابتعد الباحثوف عف معالجة القضايا النظريةخ وانصرفوا عػف دراسػة 
الموضػػوعات التػػى تتصػػؿ بالحيػػاة االجتماعيػػة ككػػؿخ واتجيػػوا إلػػى دراسػػة المشػػكبلت الجزئيػػة التػػى 

تفاصيمياخ والوصوؿ إلى ترتبط بحاضر المجتمعخ والتى تقبؿ المشاىدة الحسية لتعرؼ كؿ دقائقيا و 
 (.253: 3957)عبدالباسط محمد حسف، قضايا تتعمؽ بواقع الحياة االجتماعية 
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جراءاتػػو المنيجيػػة –ولعػػؿ أفضػػؿ سػػبيؿ لمتعريػػؼ باالتجػػاه اإلمبريقػػى    –مػػف حيػػث فمسػػفتو وا 
وىػػػػو مػػػػف أكثػػػػر المتحمسػػػػيف ، P.Lazarsfeld)بػػػػوؿ الزارسػػػػفيمد أف نرجػػػػع إلػػػػى مػػػػا كتبػػػػو عنػػػػو 

)عبػد لنمػاذج الرياضػية واألسػاليب اإلحصػائية فػى البحػوث االجتماعيػةخ فقػد كتػب يقػوؿ السػتخداـ ا
 (:252: 3957الباسط محمد حسف، 

تمثػػؿ اإلمبريقيػػة نقطػػة تحػػوؿ حقيقيػػة مػػف مرحمػػة الفمسػػفة االجتماعيػػة إلػػى المرحمػػة العمميػػة 
 لتالية:التجريبيةخ وتتسـ موضوعات الدراسة فى البحوث اإلمبريقية بالسمات األربع ا

 دراسة السموؾ الواقعى لؤلفراد بداًل مف التركيز عمى دراسة تاريخ النظـ واألفكار. -ٔ
عػدـ االقتصػػار عمػى دراسػػة قطػاع واحػػد مػف قطاعػػات الحيػاة اإلنسػػانيةخ والعنايػة بػػربط كػػؿ  -ٕ

 قطاع بغيره مف القطاعات.
كيػػز عمػػى دراسػػة بػػداًل مػػف التر  خاالىتمػػاـ بدراسػػة المواقػػؼ والمشػػكبلت االجتماعيػػة المتكػػررة -ٖ

 المواقؼ والمشكبلت التى ليا طابع فردى متميز.
بػػػداًل مػػػف التركيػػػز عمػػػى دراسػػػة الوقػػػائع التاريخيػػػة. ويرجػػػع ىػػػذا  خدراسػػة الظػػػواىر المعاصػػػرة -ٗ

االتجاه البلتػاريخى إلػى نػوع مػف التفضػيؿ المعرفػىخ حيػث إف الباحػث يسػتطيع أف يحصػؿ 
 رة بسيولة ويسر.عمى البيانات التى يريدىا عف الظواىر المعاص

ويرجػػػػع فريػػػػؽ مػػػػف المشػػػػتغميف بمنػػػػاىج البحػػػػث ظيػػػػور االتجػػػػاه اإلمبريقػػػػى فػػػػى الدراسػػػػات  
االجتماعية الحديثة إلى التقدـ الذى أحرزتػو العمػوـ الطبيعيػة إبػاف القػرف التاسػع عشػرخ والر بػة فػى 

يتعمػؽ بتطبيػؽ إضفاء الطابع الذى تميزت بو عمى الدراسات االجتماعية واإلنسانيةخ وبخاصة فيمػا 
نفػػػػس األسػػػػاليب واإلجػػػػراءات المنيجيػػػػة التػػػػى تسػػػػتخدميا تمػػػػؾ العمػػػػـو فػػػػى دراسػػػػة ظػػػػواىر المجتمػػػػع 

 (.251)عبد الباسط محمد: ومشكبلتو 
وعمى الر ـ مف أف ىذا االتجاه واجو كثيًرا مف المعارضةخ واعتبر نوًعا مف التقميد األعمى  

تطبيػػػؽ تمػػػؾ المنػػػاىج واألسػػػاليب واإلجػػػراءات فػػػى لمنػػػاىج العمػػػـو الطبيعيػػػةخ ومحاولػػػة  يػػػر سػػػميمة ل
 مياديف  ير ميادينياخ إال أنو وجد لو أنصارا تحمسوا لو وسعوا إلى تطبيقو عمى أوسع نطاؽ.

وثمة عامؿ آخر أدى إلػى نمػو االتجػاه اإلمبريقػى فػى عمػـ االجتمػاع ىػو أف فمسػفة البحػث  
ى أصبحت إحدى السمات المميزة لمعصرخ فقد اإلمبريقى تتفؽ إلى حد كبير مع النزعة التحميمية الت

أصػػبح مػػف األمػػور المتفػػؽ عمييػػا أف األشػػياء والحػػوادث والمواقػػؼ التػػى تمػػر عمػػى النػػاس متشػػابكة 
لفيميا فيًما صحيًحا مف ردىا إلى وحداتيا األوليةخ وتحميميا إلى عناصرىا تحمػيبًل قػد  دَّ مركبةخ والبُ 

 تحميؿ العقمى لمكوناتيا.يكوف بالتفكيؾ المادى ألجزائياخ أو ال
وقػػػػػد انتقمػػػػػت تصػػػػػورات المػػػػػنيج التحميمػػػػػى الكبلسػػػػػيكى فػػػػػى العمػػػػػـو الطبيعيػػػػػة إلػػػػػى العمػػػػػـو  

االجتماعيػػة واإلنسػػػانيةخ فعنيػػت الدراسػػػات االجتماعيػػة بػػػالمتغيرات والعبلقػػات بينيػػػا وتقػػديرىا تقػػػديًرا 
فيػػـ السػػموؾ االجتمػػػاعى ا وراء كمًيػػاخ مسػػتخدمة األسػػاليب اإلحصػػائيةخ والفػػروض الرياضػػيةخ سػػعيً 
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حداث ما يمكف إحداثو مف تغيرات فى ضوء مػا ينكشػؼ مػف قواعػد ونظريػات عمميػةخ  واإلنسانىخ وا 
وبػػذلؾ أصػػبحت أمػػور السياسػػة واالقتصػػاد واإلصػػبلح االجتمػػاعى نوًعػػا مػػف التغييػػر فػػى العبلقػػات 

كمػا شػاع االصػطبلح ونسبيا وعناصرىا. وبعبارة أخرى أصبحت نوًعا مف التكنولوجيا أو اليندسةخ 
 فى عناويف كثير مف الكتب والمقاالت التى ظيرت منذ عدة عقود فى مياديف العموـ االجتماعية.

ومػػػػف العوامػػػػؿ األخػػػػرى التػػػػى أدت إلػػػػى ظيػػػػور اإلمبريقيػػػػةخ الر بػػػػة فػػػػى تحريػػػػر الدراسػػػػات  
الواقػػع مػػف  االجتماعيػػة مػػف االرتباطػػات اإليديولوجيػػةخ والتأكيػػد عمػػى ضػػرورة التػػزاـ الباحػػث بدراسػػة

ا ينطمػػؽ منػػو فػػى تحميمػػو ليػػذا الواقػػعخ وبػػدوف أف يبػػذؿ جيػػده ا معيًنػػ يػػر أف يختػػار خًطػػا إيػػديولوجيً 
)عبػػد الباسػػط محمػػد: لتػػدعيـ نظػػاـ اجتمػػاعى قػػائـخ أو يصػػوغ رؤيػػة معينػػة لنظػػاـ اجتمػػاعى جديػػد 

250.) 
لى جانب مثػؿ ىػذه االعتبػارات النظريػةخ وجػدت اعتبػارات عمميػة كػاف ليػا أ  ثرىػا فػى نمػو وا 

)البنػػػال اإلقطػػػاعى االتجػػػاه اإلمبريقػػػى. ومػػػف بػػػيف تمػػػؾ االعتبػػػارات مػػػا يطمػػػؽ عميػػػو ميمػػػز مفيػػػـو 
وىو يشير بذلؾ إلى أف جوىر التنظيـ األكاديمى بالواليات المتحدة ييي  لػبعض  لمدراسات العميا(،

يجعػػػػؿ لمييئػػػػات ا عمػػػػى سػػػػائر الجامعػػػػات والمعاىػػػدخ كمػػػػا ا متميػػػزً الجامعػػػات والمعاىػػػػد العميػػػػا وضػػػػعً 
والمؤسسػات التػى تتػولى تمويػؿ البحػث العممػى سػمطة كبيػرة عمػى األقسػاـ وعمػى األسػاتذة المشػػرفيف 
عمى البحوثخ وىؤالء بدورىـ يتحكموف فى طمبة الدراسات العميػاخ بحيػث ال يجػد ىػؤالء أمػاميـ مػف 

سػػاتذة المشػػػرفيفخ سػػبيؿ لمحصػػوؿ عمػػػى درجػػاتيـ العمميػػة إال االمتثػػػاؿ لر بػػات رؤسػػاء األقسػػػاـ واأل
سواء مف حيث اختيارىـ لمشػكبلت البحػثخ أو اسػتخداميـ لؤلسػاليب واإلجػراءات المنيجيػة البلزمػة 
جػراءات تنبػع مػف احتياجػات الممػوليفخ وتعتمػد عمػى عمػؿ  لمدراسةخ وىى كميا مشػكبلت وأسػاليب وا 

ا أساسػػًيا تمػػد اعتمػػادً الفريػػؽ المشػػترؾخ وال تحتػػاج إلػػى التعمػػؽ فػػى المناقشػػات النظريػػةخ كمػػا أنيػػا تع
عمػى البيانػات الكميػةخ والصػػيغ الرقميػةخ واألسػاليب اإلحصػػائيةخ وكػؿ ذلػؾ مػػف شػأنو أف يػؤدى إلػػى 

  مبة الطابع اإلمبريقى عمى البحوث والدراسات االجتماعية. 
وثمػة عامػؿ آخػر أدى إلػى نمػو االتجػاه اإلمبريقػى فػى عمػـ االجتمػاعخ وىػو زيػادة االىتمػاـ  

طبيقيػػػة لمعمػػػـخ والر بػػػة فػػػى توجيػػػو البحػػوث لحػػػؿ المشػػػكبلت التػػػى تواجييػػػا الجماعػػػات بالجوانػػب الت
والييئػات والمؤسسػػات القائمػػة فػى المجتمػػع. وقػػد قػوى ىػػذا االتجػػاه نتيجػة ألف أ مػػب المػػوارد الماليػػة 
التى تخصص لمبحث تقدميا ىيئات تر ب فى إجراء البحوث التى تساعدىا فى اتخاذ القراراتخ أو 

 (.255)عبد الباسط محمد: الحموؿ لممشكبلت التى تواجييا  فى إيجاد
وينقػػد ميمػػز ىػػذه األفكػػار فيؤكػػد أف الواقػػع العممػػى يشػػير إلػػى أف البحػػث اإلمبريقػػى ال يتخػػذ  

نمػػػػػا يميػػػػػؿ إلػػػػػى مػػػػػا يمكػػػػػف تسػػػػػميتو بػػػػػػ  )النزعػػػػػة مػػػػػف السػػػػػموؾ الػػػػػواقعى لؤلفػػػػػراد وحػػػػػدة لمدراسػػػػػةخ وا 
ثيف يبتعػػػدوف عػػػف دراسػػػة المشػػػكبلت المتصػػػمة بػػػػ خ كمػػػا أف البػػػاحPsychologismالسػػػيكولوجية(

 (.250حسف:  )عبد الباسط محمدSocial Milieu)الوسط االجتماعى( 
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أما بالنسبة لمنقطة الثانيةخ فبل يعتقد ميمز أف ذلؾ القوؿ صحيحخ ويكفى لمتػدليؿ عمػى ذلػؾ  
أنصػػار االتجػػاه  أف نقػػارف بػػيف كتابػػات الػػرواد األوائػػؿ مػػف أمثػػاؿ مػػاركس وسبنسػػر وفيبػػرخ وكتابػػات

اإلمبريقىخ فالكتابات األولى كانت تيتـ بمعالجة الظواىر والنظـ االجتماعية فػى ترابطيػا وتسػاندىا 
 الوظيفىخ عمى حيف أف الدراسات اإلمبريقية ال تعنى إال بايجاد االرتباطات اإلحصائية.

تجاًىا بنائًياخ حيػث إف وقد يفيـ مف العبارة الواردة فى البند الثالث أف اإلمبريقييف يتجيوف ا 
التكػػػرارات أو االنتظامػػػات التػػػى تحػػػدث بػػػالمجتمع ترتكػػػز عمػػػى الوحػػػدات التػػػى يتػػػألؼ منيػػػا البنػػػاء 
االجتمػػاعى العػػاـ. فمػػو نظرنػػا إلػػى الحمػػبلت السياسػػية فػػى الواليػػات المتحػػدة مػػثبلخ نجػػد أنيػػا تػػرتبط 

بػاألدوار التػى تؤدييػا فػى الحيػاة بتركيب األحزاب القائمة باألسػس االقتصػادية التػى ترتكػز عمييػاخ و 
االجتماعيةخ ولػذا فػاف الدراسػة البنائيػة لتمػؾ الحمػبلت تسػتمـز دراسػة التنظيمػات الحزبيػةخ والصػبلت 
القائمػػة بينيػػا وبػػيف مختمػػؼ التنظيمػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػةخ  يػػر أف الزارسػػفيمد ال يعنػػى ذلػػؾ 

نما يعنى أف االنتخابات عممية متكررة خ ويشػترؾ فييػا أشػخاص كثيػروفخ ونتيجػة لعموميػة مطمًقاخ وا 
ىذه الظػاىرة وتكرارىػاخ فػاف مػف الممكػف دراسػة سػموؾ األفػراد فػى مجػاؿ التصػويت دراسػة إحصػائية 

 (.259)عبد الباسط محمد حسف: متكررة 
أما الفكرة الرابعة؛ فيرى ميمز أف ىذا التحيز المعرفى يتعارض مع صيا ة مشكبلت ميمػة  

فى العالـ االجتماعىخ ذلؾ ألف الوقػائع التاريخيػة تقػدـ مػادة أساسػية والزمػة لمدراسػة فػى ليا داللتيا 
 العموـ االجتماعيةخ وال يمكف االستغناء عنيا بأى حاؿ مف األحواؿ.

ومػػػػػػػف حيػػػػػػػث تفسػػػػػػػير الوقػػػػػػػائع االجتماعيػػػػػػػة يػػػػػػػرى ميمػػػػػػػز أف الزارسػػػػػػػفيمد ييػػػػػػػبط بالحقػػػػػػػائؽ  
وجيةخ ويقتصػر عمػى المتغيػرات التػى تفيػد فػى البحػث السوسيولوجية إلى مسػتوى المتغيػرات السػيكول

اإلحصػػػائىخ ويسػػػتدؿ عمػػػى ذلػػػؾ بػػػأف الزارسػػػفيمد يقػػػوؿ إف ثمػػػة شػػػيًئا مػػػا فػػػى شخصػػػيات وخبػػػرات 
واتجاىػػات النػػاس تجعميػػـ يتصػػرفوف بأسػػاليب مختمفػػة فػػى المواقػػؼ التػػى تبػػدو متماثمػػة. ثػػـ يمضػػى 

تصػبح فػى جممتيػا مجػرد تجميػع  –رة اإلمبريقيػةوفًقا لمنظػ –ميمز إلى القوؿ إف النظرية االجتماعية 
منظـ لممفاىيـ والمتغيرات التى تفيد فقط فى تفسير البيانات اإلحصائيةخ وىذا االتجاه مػف شػأنو أف 
يجعؿ منيج البحث  اية فػى ذاتػو بػداًل مػف أف يكػوف وسػيمة لمحصػوؿ عمػى حقػائؽ تفيػد فػى إ نػاء 

 (.259 )عبد الباسط محمد حسف:النظرية االجتماعية 
زاويػة رؤيػة حػوؿ المنيجيػة  (292سميع سيد، التربيػة المعاصػرة: )عبد الولباحثنا المتميػز 

البحثية مطبقة فى عالـ التربيػةخ قائمػة عمػى األسػس النقديػةخ موجيػا سػياـ نقػده إلػى بعػض األفكػار 
ر الحقيقيػػة الشػػائعة فػػى عػػالـ التربيػػة العربيػػةخ منبيًػػا إلػػى أف المػػنيج الػػذى نسػػتخدمو يتبلفػػى الظػػواى

الجوىرية التى يجب أف يتجػو إلييػا البحػث فػى التربيػة ويتجػو إلػى موضػوعات صػغيرة ودقيقػة حتػى 
يعمػػػؿ فييػػػا منػػػاىج البحػػػثخ فكػػػأف المدرسػػػة العمميػػػة أو الطائفػػػة العمميػػػة تحػػػاوؿ أف تطػػػوع الباحػػػث 

أف يكػػوف  أنػػو لػػيس بالضػػرورة –مػػثبلً  –لممػػنيج بػػداًل مػػف أف يطػػوع الباحػػث المػػنيج لخدمتػػوخ ومنيػػا 
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الحؿ. بؿ يمكف أف يكوف ىناؾ موضوع عابر مف أجؿ الثقافػةخ ومػف -النموذج البحثى ىو المشكمة
تعمػػػؽ المشػػػكمةخ ويمكػػػف أف يكػػػوف اليػػػدؼ –أجػػػؿ التفكيػػػر..يمكف أف يكػػػوف النمػػػوذج ىػػػو المشػػػكمة 

أف  التنػػوير خ ولػػيس  الحػػؿ خ أى كشػػؼ األبعػػاد المختمفػػة التػػى تكمػػف وراء الظػػاىرة. ولػػذلؾ يمكػػف 
تصيبنا صدمة لو جاء باحث فى سمينار وقاؿ أنو ال يعتـز أف يكتب مشكمةخ ولكنو يريد أف يبحث 
موضوعا بدوف أدوات بحث خارجيةخ إذ سوؼ نقوؿ لو أف ما يقوـ بػو لػف يكػوف إال كتاًبػاخ لكننػا ال 

التربيةخ عف طريؽ لماذا ال تنتج كميات  :نسأؿ أنفسنا : ولماذا ال يكتب كتاًبا؟ لماذا ال نسأؿ أنفسنا
ف لـ تنتج الكتب فى مجاؿ التربيػة فمػف ينتجيػا؟ عممػا بأنػو لػيس لػدينا مراكػز بحػث  باحثييا كتًبا؟ وا 

 متخصصة لتنتج مثؿ ىذه الكتب!
ونقػػوؿ أيًضػػا: أف ىنػػاؾ فرقػػا بػػيف البحػػث والمقالػػةخ لكػػفخ لمػػاذا ال تكػػوف ىنػػاؾ مواصػػفات  

بطريقتنا المعتادة ؟ ونحف عمى أية حاؿ قد  )البحث(ة مف لممقالة العممية؟ ولماذا نعتبرىا أدنى مرتب
الميػـ فػى ىػذا أف نقػد المثػاؿ  حػؿ المشػكمة(، -)المشػكمةتطبعنا عمػى نمػوذج عممػى معػيف وىػو : 

. ى مشكمة مف مشكبلت العالـ النػامىا عف الغربخ وىو ما يجرنا إلالعممى التقميدى قد أخذناه أيضً 
وسػرنا عمػى دربيػـخ فػاف نقػد ىػذا عنػدما قػالوا بػوخ  الحػؿ(-)المشػكمةفاذا كانوا قد اتفقػوا ىنػاؾ عمػى 

أخذناه أيًضاخ فكأننا نأخذ الش  ونقده كذلؾخ وىذا يمفت نظرنا إلى أىمية أف يكوف لنا رأينا الخاص 
فيما نعمؿخ بداًل مف أف نرفض أحياًنا بحث موضوعات ال لش  إال ألف ىذا لـ يحدث مف قبػؿ فػى 

 العالـ الغربى.
 

 ركيوز واإلنساف ذو البعد الواحد: ما
لعؿ أظير ما لفت األنظار إلى كتابات ماركيوزخ كاف عند بدء سمسمة الثورات  

واالنتفاضات وحركات االحتجاج التى قاـ بيا الطبلب فى مواقع مختمفةخ خاصة فى صيؼ عاـ 
لوقت أخذ فمنذ ذلؾ ا (،39: 3952)محمود أميف العالـ، خ حيث كانت قد بمغت ذروتيا ٜٛٙٔ

يتألؽ اسـ ىربارت ماركيوزخ وأصبحت فمسفتو تياًرا فكرًيا أخذت تغذيو الصحافة والترجمات 
 والمؤلفات والتعميقات والندواتخ وراح يحتضنو ويتحدث باسمو بعض قادة االنتفاضات الطبلبية.

خ لو حرصنا عمى ٕٜٛٔخ بؿ منذ عاـ ٕٖٜٔوالممفت أف ماركيوز كاف يكتب منذ عاـ  
رة إلى بعض مقاالتو األولى. ولكف كتاباتو لـ تعرؼ االنتشار والرواج إال فى صيؼ عاـ اإلشا

خ مع الموجة العالية لثورة الطمبة والشبابخ بؿ كادت أف تصبح التعبير الفكرى الشامؿ ٜٛٙٔ
عنيا. والحقيقة أف ماركيوز نفسو قد فوج  بيذه الثورة التى اندلعت فى عشرات المدف والجامعات 

روبية واألمريكية آنذاؾخ والتى بدأت إرىاصاتيا األولى قبؿ ذلؾ بحركة طبلب جامعة باركمى األو 
 .ٜٗٙٔبكاليفورنيا عاـ 



062 
 

نما مفاجأة فكريةخ فكؿ كتاباتو السابقة ما   ولـ يفاجأ ماركيوز بيذه الثورة مفاجأة نفسيةخ وا 
عميياخ أى تنفى إمكانية حدوثيا. كانت تنب  أو تتنبأ بمثؿ ىذه الثورةخ بؿ لعميا كانت تقطع السبيؿ 

يصدر مف فئات  -بالثورةخ أو بتعبير أدؽ بالتمرد -فى ىذه الكتابات السابقة –ذلؾ أنو كاف يتنبأ 
اجتماعية أخرىخ مختمفة تماًماخ ىى فئات المنبوذيف والممونيف وسكاف الجيتو ومدف الصفيحخ أو 

)اإلنساف ذو البعد يوز فى نياية كتابو عمى حد تعبير "والتر بنجاميف" الذى استشيد بو مارك
 :"إف األمؿ لـ يكتب لنا إال بسبب ىؤالء الذيف ىـ ببل أمؿ"!! ٜٗٙٔالذى صدر عاـ  الواحد(
أف ماركيوز كاف يدرج الطمبة والشباب بيف "ىؤالء الذيف ىـ ببل أمؿ"خ  )العالـ(ولـ يعتقد  

اف الجيتو ومدف الصفيحخ فالطمبة فى الببلد أو بيف الفئات االجتماعية المنبوذة مف المتعطميف وسك
األوربية واألمريكيةخ وفى الببلد الرأسمالية بوجو عاـ ينتسبوف أساًسا إلى الفئات االجتماعية 
الوسطى والصغيرةخ ويعيش أ مبيـ عمى دخوؿ أولياء أمورىـخ وال يكاد يمثؿ أبناء العماؿ مف 

وع الطمبة. وماركيوز عمى أية حاؿ يستبعد % مف مجمٓٔأكثر مف  -فى فرنسا مثبلً –الطمبة 
الطبقة العاممة مف القوى الثورية الجديدةخ عمى أساس أنيا قد تـ استيعابيا واندماجيا فى إطار 

 (.23)محمود العالـ: النظاـ الرأسمالى فى الببلد الصناعية المتقدمة 
فئات التى يعقد عمييا لـ يكف الشباب والطمبة إذف فى مخطط ماركيوزخ وىو يعّدد ويحّدد ال 

األمؿ فى التحرير الثورى أو فى التمييد لو عمى األقؿ كما يقوؿ. ولـ تكف "خميرة األمؿ"خ كما راح 
خ وىو )نحو التحرير(أو )مقاؿ فى التحرير( يصفيا بعد ذلؾ فى كتبو األخيرةخ وخاصة فى كتابو 

)نحو ثورة العربية بعنواف  العنواف الذى اختير لو فى ترجمتو الفرنسيةخ حيث ظيرت ترجمتو
 .ٜٔٚٔترجمة عبد المطيؼ شرارةخ فى بيروت عاـ  جديدة(،
خ لـ يكف ثمة ذكر لماركيوز أو لفمسفتو. وعندما ٜٗٙٔومع بدايات حركة الطمبة عاـ  

المرحمة األولى  –خ لـ تكف الجماىير الطبلبية ٛٙارتفعت موجة ىذه الحركة فى فرنسا صيؼ عاـ 
فى  )اإلنساف ذو البعد الواحد(يئا عف ماركيوز أو فمسفتوخ بؿ وصدر كتاب تعرؼ ش –لحركتيـ 

نسخةخ ولكف  ٕٓٓ٘ترجمتو الفرنسية خبلؿ المرحمة الثانية ليذه الحركةخ ولـ يوزع منو أكثر مف 
سرعاف ما تمقفت مفاىيمو وسائؿ اإلعبلـ ودور النشر اليمينيةخ فضبًل عف بعض قادة ىذه الحركةخ 

دأت المحاوالت لنشر ىذه المفاىيـ والترويج ليا خ باعتبارىا التعبير الفكرى عف ىذه كما ذكرناخ وب
 الحركة.
كاف ناقًما عمى ما كتبو ماركيوز فى كتابو األبرزخ حيث  اير )محمود العالـ( وألف  

ـ يؤمف بوخ استمر يصؼ وقائع المشيد بترتيب مقوالت أساسية فى الفكر الماركسى الذى كاف العالِ 
خ مف حيث ما صوره مف أف ماركيوز نفسو سرعاف ما بدأ يشترؾ فى لعبة رأسمالية لتفسير خاص

ا يعزز مف الرأسماليةخ وييوف مف عالـ االشتراكيةخ ومف ىنا نجد العالـ يؤكد أنو مع األحداث تفسيرً 
خ كانت ىناؾ إضرابات عمالية عارمة فى كثير مف ٜٛٙٔانفجار حركة الشباب والطمبة عاـ 
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يطاليا والياباف و يرىاخ ولكف وسائؿ اإلعبلـ الرأسماليةخ  بمداف العالـ الرأسمالى فى أمريكا وانجمترا وا 
كادت أف تتجاىميا تماًماخ مركزة أضواءىا عمى حركة الشباب والطبلب. ليس ىذا فحسبخ بؿ 

ز ا مشتركةخ بحيث تجعؿ مف مفاىيـ ماركيو حاولت أف تنسج بينيا وبيف مفاىيـ ماركيوز جسورً 
 القوة المحركة والداللة المفسرة ليذه الحركة. 

وعمى ىذا الطريؽخ أخذ ماركيوز يتنقؿ بيف عواصـ وجامعات الببلد التى كانت تحتدـ فييا  
حركة الطمبة والشبابخ يمقى المحاضراتخ ويقيـ الندوات باعتباره المبشر بياخ والنبى المنتظر لمثورة 

ى كتاباتو البلحقة فئة الطمبة والشبابخ ويركز عمييا كطميعة اإلنسانية الشاممة. بؿ أخذ يضيؼ إل
تمييدية لمعمؿ الثورى وخميرة لؤلمؿ. وكاف اليدؼ مف وراء ىذاخ ىو محاولة ركوب موجة الحركة 
الطبلبية والشبابيةخ لتفسيرىا فى حدود بعينيا تخدـ أىداًفا لـ تكف ىى بالفعؿ أىداؼ الطبلب 

 (.22 )العالـ:والشباب خ كما ذىب 
ف لـ يتنبأ بيا ماركيوز فى كتاباتو السابقةخ إال أنيا   وقد يقاؿ أف حركة الطمبة والشبابخ وا 

تعبير عف فمسفةخ كشفت عنيا الخبرة النضالية الحيةخ فميس مف الضرورى أف يكوف قد تنبأ بيا 
ة الطبلبية محدًداخ بؿ ليس مف الضرورى أف تكوف مفاىيمو الفمسفيةخ قد استوعبتيا جماىير الحرك

 تعبير عفوى عنيا يؤكد صحتيا. –بر ـ ىذا –والشبابية استيعاًبا كمًيا أو جزئًياخ ولكنيا 
إف ىذه الحركة فى جوىرىا تمرد عمى النظاـ الرأسمالى القمعىخ عمى مجتمع البيروقراطية  

تراب واالستيبلؾخ مجتمع التبذير واالستغبلؿ والحربخ مجتمع التوجيو العقائدىخ مجتمع اال 
وفقداف الوعى الصحيحخ والذاتية واإلبداع الحرخ فمماذا ال تكوف تعبيًرا عف فمسفة ماركيوز التى 
ف لـ تدرج حركة الطبلب والشباب بيف قوى الرفض الكبير ليذا المجتع؟  أدانت ىذا المجتمعخ وا 

ماركيوزخ  وىذه حجة وجييةخ اتخذت منيا كؿ وسائؿ اإلعبلـ الرأسمالية سنًدا لمربط بيف فمسفة
وحركة الطمبة والشبابخ وصدقيا كثيروفخ سواء داخؿ حركة الطمبة والشباب أو خارجيا مف كتاب 

 (.21)محمود العالـ: ومفكريف 
ذا كاف و   "فانوف"خ فى رأى البعضخ يمكف اعتباره أوؿ مف أعادخ بعد ماركس ولينيفخ ا 

)ىربرت ى ىذا يمكف اعتبار دراسة فقياًسا عم ،معذبو األرض()اكتشاؼ قوانيف التاريخ فى كتابو 
مما يمكف تطبيؽ ىذا أيًضا عميوخ مع  )اإلنساف ذو البعد الواحد(،مف خبلؿ كتابو  ماركيوز(،

موجًيا إلى العالـ  )فانوف(األخذ بعيف االعتبار فرًقا ميًماخ ففى الوقت الذى كاف فيو خطاب 
العالـ األوؿ: الواليات المتحدة  -قوؿالثالثخ فاف خطاب ماركيوز كاف موجًيا إلى إذا صح ىذا ال

تعكس صورة إنساف البمداف المتخمفة  )معذب األرض(وأوربا الغربيةخ ومف ثـ فاذا كانت صورة 
تعكس صورة إنساف البمداف الصناعية  اإلنساف ذى البعد الواحد(،)اقتصادًياخ إال أف صورة 

 (.7لواحد:مقدمة جورج طرابيشى، لترجمتو لكتاب اإلنساف ذو البعد ا 
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إف ما حاوؿ فانوف أف يكشؼ عنو النقابخ أو يصو و فى صورة قانوف تاريخى ىو: لماذا  
أصبحت الثورة ضرورية وممكنةخ بؿ وحتمية فى عالـ بات يعى أنو ليس أمامو ما يخسره  ير 
أ بللو؟ لكفخ ما حاوؿ ماركيوز أف يكشؼ النقاب عنو فيو: لماذا باتت الثورة مستبعدةخ و ير 

 تممةخ بؿ مستحيمةخ فى عالـ يخشى أف يفقد مع الثورة امتيازاتو؟مح
ذا ما أخذنا بعيف االعتبار أف نقطة انطبلؽ كؿ مف فانوف وماركيوز واحدةخ ونعنى بيا   وا 

النظرية النقدية الكبرىخ أو النظرية الماركسية الثوريةخ يصبح بامكاننا أف نصوغ عمى النحو التالى 
 كؿ مف فانوف وماركيوز اإلجابة عمييما فى السياؽ الخاص لعالـ كؿ منيما.السؤاليف المذيف حاوؿ 

فالسؤاؿ األوؿ بالنسبة إلى فانوف ىو: كيؼ يمكف أف تقـو الثورة فى عالـ ال وجود فيو  
 لمقوة الكبلسيكية لمثورة االشتراكيةخ أى الطبقة العاممة الصناعية؟

أف الثورة لـ تتحقؽخ بؿ باتت شبو مستحيمة  أما السؤاؿ األوؿ بالنسبة لماركيوز فيو: كيؼ 
فى عالـ يمتمؾ منذ أكثر مف قرف القوة الكبلسيكية لمثورة االشتراكيةخ ونعنى بيا الطبقة العاممة 

 (.0)ماركيوز: الصناعية؟ 
مف التنبو إلى أف الثورة فى خاتمة المطاؼ  دَّ ا عمى نقاد كؿ مف فانوف وماركيوزخ فبلبُ وردً  

رية الثورية التى تعجز عف التحوؿ إلى ممارسة تصبح عقبة فى وجو الممارسة ممارسةخ والنظ
الثوريةخ إذا كانت تديف ىذه الممارسةخ ال لش  إال ألنيا تخرج عمى المخططات الكبلسيكية 
لمنظرية. وبدييى أننا ال ننكر ىذا الدور الحاسـ لمنظريةخ ولكننا نبدى تخوفنا مف أف تتحوؿ 

عمى أصوليا الكبلسيكية إلى سكوالئية جامدة متحجرة. ومف ىنا كاف رأى  النظرية باسـ الحرص
طرابيشى أف إدانة تطويرات فانوف أو ماركيوز النظرية بتيمة التحريفية والنزعة الذاتيةخ ال يمكف أف 
تتـ إال مف وجية نظر سكوالئية الثورةخ ال مف وجية كبلسيكيتيا. ىذا إذا فيمنا الكبلسيكية عمى 

زة النظرية التى تممؾ مف الشموؿ القدر الذى يتيح ليا أف تبقى حية وصحيحة عمى مدى أنيا مي
أكثر مف عصر واحدخ وكانت الماركسية ترقى عمى أساس ىذا التعريؼ إلى مصاؼ الكبلسيكيةخ 
بدوف أدنى نقاشخ ولكنيا لـ ترؽ إليو إال ألنيا كانت مف األساسخ وفى منيجيا خاصةخ ترفض 

ميا وموضوعاتيا ونقاط انطبلقيا ووصوليا وُتحبس فى إسار ما يحمو لمبعض أف أف ُتمجـ مفاىي
 يسميو باألصوؿ الكبلسيكية.

)خارج معسكر إف مف السيولة بمكاف رفض الفانونية أو الماركيوزية بحجة أنيما تقفاف  
خ وأيف  خ ولكف: أيف تبدأ حدود المعسكر اإليديولوجى لمطبقة العاممةإيديولوجيا الطبقةالعاممة(

تنتيى؟ وعمى فرض أننا نستطيع أف نحدد حدود المعسكرخ فيؿ ىذا معناه أف ما ليس موجودا 
ذا كانت التطويرات  اآلف ضمف حدود ىذا المعسكر ال يمكف أف ينتمى إليو فى المستقبؿ ؟ وا 
 النظرية الجديدة ال تتمتع بامتياز دخوؿ ىذا المعسكر إال إذا كانت موجودة فيو أصبًلخ فكيؼ
يمكف وصفيا فى ىذه الحاؿ بأنيا جديدة؟ أـ أف ىذا المعسكر ىو بمثابة "كنيسة"خ معتقداتيا ثابتة 



065 
 

دائمةخ بؿ أبدية أزليةخ ال يحؽ لبنى البشر أف يفسروىا أو يطوروىا إال إذا داروا فى حمقة مفر ةخ 
ـ تيمة اليرطقة أو وانتيوا مف حيث بدأوا؟ وفى حاؿ تجاوزىـ ىذه الحدود المرسومة سمًفاخ تُنزؿ بي

 التحريفية أو النزعة الذاتيةخ أو ما شئنا مف التسميات؟
فاذا ما مضينا الستقراء آراء ماركيوزخ فسوؼ نجده يقرر أف المجتمع الصناعى المتقدـخ  

بوصفو عالًما تكنولوجياخ ىو عالـ سياسى أيًضاخ فيو المرحمة األخيرة مف مشروع تاريخى نوعى 
يؽ واإلنجازخ يعنى تجربة الطبيعة وتحويميا وتنظيميا باعتبارىا مجرد دعائـ فى سبيمو إلى التحق

لمسيطرةخ فالمشروع كمما تطور كيؼ عالـ الكبلـ والعمؿخ عالـ الثقافة عمى الصعيد المادى وعمى 
الصعيد الفكرى. وعف طريؽ التكنولوجيا تمتئـ الثقافة والسياسة واالقتصاد فى نظاـ كمى الحضورخ 

ينبذ كؿ االختيارات والحموؿ البديمةخ وليذا النظاـ إنتاجية وطاقة متعاظمتاف تقوداف  يفترس أو
المجتمع إلى االستقرارخ وتحبساف التقدـ التقدنى فى مخطط السيطرة. إف العقبلنية التكنولوجية قد 

 .(12ماركيوز: ) دت عقبلنية سياسية 
ى الحديث ىى نقطة االنطبلؽ ومف الواضح أف ىذه الرؤية لمتقدـ التقنى والتكنولوج 

األساسية عند ماركيوزخ األكاديمىخ لتشييد لوحة الحياة االجتماعية المعاصرة فى البمداف الصناعية 
المتقدمة. لقد واصمت عبلقات اإلنتاج الرأسمالى سيرىا قدماخ محتفظة باتزانيا ذى المظير 

ستغبلؿ اإلنساف لمطبيعةخ واستغبلؿ الدينامى الكاذبخ ومبمورة إياه فى أشكاؿ جديدة إبداعية ال
اإلنساف لئلنساف.. وكاف التقدـ اليائؿ الذى أحرزه العمـ منذ فجر الثورة الصناعية و ير القرف 

القرف  مقوماتو ومالمحو التاريخية(. )قرف ازدىار المجتمع البورجوازى، واكتماؿالتاسع عشر
جتماعيةخ وأسفر التناقض بيف مصالحيا الذى تبمورت فيو أيًضا مبلمح الصراع بيف الطبقات اال

عف نفوذه داخؿ الحركة التاريخية لممجتمع الصناعى المتجو نحو المكننة واالحتكارخ كاف يواصؿ 
السير قدًما أيًضا فى ظؿ ىذه العبلقات نفسيا مفسًحا الطريؽ أماـ التنظيـ التقنى التكنولوجى 

منتائج المصاحبة لمصيرورة االجتماعية لعممية لعممية اإلنتاج االجتماعية بأسرىا..ولو لـ تكف ل
اإلنتاجخ تمؾ المعالـ التى ترسميا المادية التاريخية..ولو لـ يكف لمتناقض الذى استمر استقبللو 
عف اإلرادات الطبقية الحاكمة حبلؿ القرف التاسع عشر أًيا مف اإلمكانات التفجيرية التى كاف 

 النقديةخمقترًنا بيا..التغير االجتماعى الجذرى فى النظرية 
لقد أسفر التقدـ التقنى اليائؿ الذى حققتو الرأسمالية الغربية عف لوحة طبقية  ريبة  

فى مسار التطور  –مفاجئة..مثبطة لمنظرية ولمتنظير الثورى. لقد تحولت العقبلنية التكنولوجية 
ة مسيطرة. وبدت الممارسة إلى عقبلنية سياسية..عقبلني -التاريخى لعبلقات اإلنتاج البورجوازية 

شبًحا ىزيبًل يقؼ عمى ىامش الحياة االجتماعية فى –داخؿ إطار العممية االجتماعية  –الثورية
مجتمع التقدـ والوفرة الذى يشكؿ يومًيا ويمبى حاجات وصبوات األفرادخ عمى اختبلؼ انتماءاتيـ 

د أنجزت مجتمعات الغرب الصناعية الطبقيةخ مجتمع التمبية االضطيادية لحاجات الفرد اليومية. لق
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ا فى مجاؿ استغبلؿ اإلنساف لئلنسافخ كما فى مجاؿ السيطرة عمى الطبيعةخ ا ىامً تاريخيً  تحوالً 
فمقد أصبح االضطياد يمارس وبنجاح ساحؽ أصاب ىمة النظرية النقدية ومضامينيا الثورية 

شباعياخ ال بالضمور والتخدر والعاديةخ فى طريؽ تشكيؿ الحاجات والصبوات  الفردية وتمبيتيا وا 
عف طريؽ كبتيا أو تجاىميا...باإلنجازات العظيمة لممجتمع الصناعى المتقدـ تكفؿ بصورة متزايدة 

تمبية اضطيادية باىرة  –عمى صعيد الفئات واالنتماءات الطبقية المتباينة–النمو واالتساع 
 –اإلعبلـ واإلعبلف والثقافة –رى لمحاجات والر باتخ وتخمؽ عف طريؽ أجيزة االتصاؿ الجماىي

رضاء النزوات والر بات والمتطمبات الثقافية والفكرية والفنية  الوسائؿ المناسبة لترويض وا 
 –لبلتجاىات والنزعات اإلنسانية المتباينة ..ويعمف ىذا النجاح عف نفسو فى واقعة أف "المفارقة" 

لممباة والحاجة  ير الممباة خ قد أخذت بيف الحاجة ا خ)الممكف(و  )المعطى(بيف  -أو الصراع
 (.3953:335)عبد السالـ رضواف، تخؼ حدتيا 

إف ما يسمى بتحقيؽ المساواة بيف الطبقاتخ يسفر ىنا النقاب عف وظيفتو اإليديولوجيةخ  
ذا كانت السكرتيرة ترتدى ثيابا ال  فاذا كاف العامؿ ورب عممو يشاىداف نفس البرنامج التمفزيونىخ وا 

ذا كانوا جميًعا تقؿ أ ذا كاف الزنجى يممؾ سيارة مف طراز كاديبلؾخ وا  ناقة عف ابنة مستخدمياخ وا 
نما يشير عمى العكس إلى  يقرأوف الصحيفة نفسياخ فاف ىذا التماثؿ ال يدؿ عمى زواؿ الطبقاتخ وا 

 .مدى مساىمة الطبقات السائدة فى تحديد الحاجات والتمبيات التى تضمف استمرار السيادة ليا
)بعد أف فقد الصراع بيف اإلرادات وىكذا يتحدد موضع التناقض بيف الطبقات االجتماعية  

فى نطاؽ النشاط  ومغزاه داخؿ البنال الضخـ لمجتمع التكنولوجيا والوفرة(، الطبقية مضمونو
الذىنى ألفراد يقفوف خارج ىذه المعبة اليائمة والجادةخ التى تسحؽ كؿ معارضة قائمة أو ممكنةخ 
عف طريؽ امتصاصيا واستقطابيا داخؿ الصيرورة الظاىرة الدينامية لمجياز اإلنتاجى ولمؤسساتو 
زاء اإلنجازات العظيمة لممجتمع الصناعى المتقدـخ يبدو أف النظرية  االجتماعية المسيطرة. وا 
 النقدية ما عادت تستطيع أف تبرر عقبلنيا ضرورة تجاوز ىذا المجتمعخ فقد أصاب الفراغ بنية
النظرية بالذاتخ ألف مقوالت النظرية االجتماعية قد تطورت فى عصر تبلحمت فيو حاجة الرفض 

 والنقض واليدـخ مع قوى اجتماعية حقيقية وفعالة.
إف أزمة العقؿ ىى إذف أزمة النظرية النقدية...أزمة التجاوز والتعالى عمى ما ىو معطى  

ج المتعاظـ لممتعارضاتخ ويوحدىا ببنية الواقع وقائـ إزاء نظاـ كمى الحضورخ يتبع سياسة الدم
االجتماعى القائـ ويمررىا فى صيرورتو. ىى تمؾ الواقعة اليائمة التى انيـز فييا العقؿ أماـ 
جبروت البناء التكنولوجى السياسى لممجتمعات الصناعية المتقدمة...أماـ عقبلنية تكنولوجيا 

)أماـ ا لمطاقة المعرفية واالستكشافية لمعقؿ ف توقفً السيطرة. ليست أزمة العقؿ فى ىذا العصر إذ
فى  –عف العطاء. ليست أزمة معرفية وال أنطولوجية. كما أنيا  واقع إنسانى محير فى ذاتو(

مكاناتو التحريرية لموعى اإلنسانى ا مشاىدً ا حيً ليست تناقضً  –الوقت ذاتو ا بيف قوة العقؿ النقدية وا 
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عمى تثبيت التوازف  –عمى الواقع االجتماعى الراىف–ة المسيطرة وبيف قدرة المؤسسات االجتماعي
نما ىى باألحرىخ واقعة انيزاـ أصيمة!!  )عبد السالـ رضواف: االجتماعى السياسى القائـخ وا 

330.) 
ومف ىنا لـ يكف  ريًبا أف يسـ ماركيوز المجتمع الصناعى المتقدـ بأنو مجتمع ال  

اخ بؿ عمى ا حرً دى إلى تطور الحاجات والمواىب اإلنسانية تطورً عقبلنىخ ألف تطور إنتاجيتو ال يؤ 
العكس مف ذلؾ تماًماخ فانتاجيتو ال يمكف أف تستمر فى التطور عمى الوتيرة الراىنة إال إذا قمعت 

ذى ينعـ بو تطور الحاجات والمواىب اإلنسانية وتفتحيا الحرخ شأنيا فى ذلؾ شأف السمـ ال
ذا السمـ  ير متحقؽ إال بفضؿ شبو الحرب الشاممة التى كانت منذرة ف ىالمجتمع المعاصرخ إذ إ

 باالندالعخ قبؿ التغير الكبير الذى لحؽ الخريطة السياسية لمعالـخ بعد سقوط المنظومة االشتراكية.
لكف التمييز بيف الظاىر والواقع ليس باألمر السيؿ دوًماخ وال سيما فى شروط المجتمع  

يميؿ فيو جياز اإلنتاج إلى أف يكوف كمًياخ أى إلى أف يمارس تأثيره فى  الصناعى المتقدـ الذى
لى أف يحدد الصبوات والحاجات الفردية تحديده لمنشاطات  كؿ مستويات الحياة المادية والفكريةخ وا 
والمواقؼ االجتماعية. وبكممة واحدةخ إف مجتمع الحضارة الصناعية يسير قدًما نحو تحقيؽ 

ى الداخمى واستبعاد كؿ شكؿ مف أشكاؿ التناقض والتجاوز والتعالى. ومف ىنا التبلحـ االجتماع
كاف ىذا المجتمع مجتمًعا أحادى البعدخ مجتمًعا يحيمؾ باستمرار إلى ذاتوخ ويجرد مف المعنى كؿ 
محاولة لمناوأتو ومعارضتوخ بؿ نفيو وىدموخ ما داـ يمبى حاجات الناسخ ويرفع مستوى حياتيـ 

 باستمرار.
لكفخ ىؿ الحاجات التى يمبييا ىذا المجتمع ىى حاجات حقيقية أـ كاذبة؟ حاجات و  

إنسانية حًقا وتمقائيةخ أـ حاجات مصطنعة اصطناًعا ومفروضة فرًضا؟ إف الجواب بالنسبة إلى 
ماركيوز ال يقبؿ التباًسا: إنيا حاجات وىمية مف صنع الدعاية واإلعبلف ووسائؿ االتصاؿ 

ذا ك اف المجتمع يحرص عمى تمبية ىذه الحاجات المصطنعةخ فميس ذلؾ ألنيا شرط الجماىيرى. وا 
استمراره ونمو إنتاجيتو فحسبخ بؿ أيًضا ألنيا خير وسيمة لخمؽ اإلنساف ذى البعد الواحدخ القابؿ 
ذا كاف ىذا اإلنساف يتوىـ بأنو حر لمجرد أنو  بالمجتمع الذى استغنى عف الحرية بوىـ الحرية. وا 

يختار بيف تشكيمة كبيرة مف البضائع والخدمات التى يكفميا لو المجتمع لتمبية  يستطيع أف
"حاجاتو"خ فما أشبيو مف ىذه الزاوية بالعبد الذى يتوىـ أنو حر لمجرد أنو منحت لو حرية اختيار 

 (.32)ماركيوز: سادتو 
ى لبلعقبلنيةخ وىنا عمى وجو التحديد تكمف قوة المجتمع ذى البعد الواحد: الطابع العقبلن  

ساسية لبلعقبلنيتوخ فانقساـ المجتمع إلى طبقات مستغمة عمى سبيؿ المثاؿخ ىو أحد المظاىر األ
ولكف لنرى إلى ىذا المجتمع: كيؼ يموه انقسامو الطبقى الواقعى بظاىر التبلحـ الطبقى: فالعامؿ 

ال تقؿ أناقة عف مبلبس ورب العمؿ يشاىداف نفس البرنامج التمفزيونىخ والسكرتيرة ترتدى مبلبس 
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ابنة مستخدمياخ والزنجى الذى ال يتمتع بحقوقو المدنية يمتمؾ سيارة كاديبلؾ فارىة. ولكف ىذه 
نما تدؿ فى الحقيقة عمى مدى مساىمة الطبقات  المظاىر ال تعنى أف الطبقات فيو زالتخ وا 

 السائدة فى تحديد الحاجات التى تضمف استمرار السيادة عمييا.
ماركيوز حرًبا نقدية عمى االتجاه الوضعى فى الفمسفة عامةخ والوضعية المنطقية  كما شف 

 فى صورتيا التحميمية لمغة بصفة خاصةخ كيؼ؟
الحؽ أنو منذ أف ظير المذىب الوضعى فى القرف التاسع عشرخ وىو يحاوؿ أف يضع   

رة كاف العمـ الذى توضع الفمسفة فى إطار العمـ عامةخ أو فى إطار عمـ بعينو. وفى الحالة األخي
الفمسفة فى إطاره ىو عادة العمـ الذى يتفوؽ عمى  يره فى فترة معينةخ بحيث يعد نموذًجا لممعرفة 
البشرية بوجو عاـ. وىكذا ظمت وضعية القرف التاسع عشر تتخذ مف العمـ الطبيعى مرشًدا وموجًيا 

ات العموـ الطبيعية شائعة التداوؿ لمفكر الفمسفىخ والمعمـ اإلنسانى بوجو عاـخ وأصبحت مصطمح
عند وصؼ المجتمعات اإلنسانيةخ بؿ عند وصؼ الذىف اإلنسانىخ وما يدور فيو مف عمميات 

 (.2: 3950)فؤاد زكريا، 
وعمى الر ـ مف أف العموـ الطبيعية لـ تفقد أىميتيا فى القرف العشريفخ بؿ اكتسبت مزيًدا  

فة الدقيقةخ فاف التحوؿ اليائؿ الذى طرأ عمييا منذ بداية مف المكانة بوصفيا المثؿ األعمى لممعر 
ىذا القرفخ والذى أدى إلى ارتفاع مكانتيا عمى ىذا النحوخ كاف يتمثؿ فى اصطبا يا عمى نحو 
متزايد بالصبغة الرياضيةخ وفى استغبلليا لمتقدـ الرائع الذى أحرزتو الرياضيات إلى حد كاد يضيع 

موـ الرياضية والطبيعية. وحيف ظيرت العموـ الرياضية بيذا المظير معو التمييز بيف مجالى الع
البالغ األىميةخ تحولت إلييا الفمسفة الوضعية لتتخذ منيا نموذًجا لمفكر اإلنسانى. ولما كاف الطابع 
المميز لمرياضة الحديثة ىو التحميؿخ فقد أصبحت الفمسفة الوضعية بدورىا فمسفة تحميميةخ وأصبح 

العمـ الرئيسى الذى تركز فيو ىذه الفمسفة جيودىاخ والذى يمثؿ أقسى جيد يبذلو الفكر المنطؽ ىو 
 الفمسفى مف أجؿ االقتراب مف مجاؿ العمـ.

وحظى ىذا االتجاه بنقد شديد مف مفكرنا ىربرت ماركيوز..ىذا النقد يكشؼ عف تمؾ  
عادة تأمؿ البناءات الحيوية التى يكتسبيا الفكر حيف يصبح قادًرا عمى متابعة أحداث ال عصرخ وا 

الفكرية القائمة مف خبلؿ ىذه األحداثخ وىو فى الوقت ذاتو درس بميغ يثبت أف الجمود والتكرار 
والترديدخ فى مجاؿ الفكرخ راجع إلى قصور فى العقوؿ التى تمارسوخ وأف مجاؿ االجتياد والتجديد 

 مفتوح عمى الدواـ لكؿ مف يبذؿ فى سبيمو الجيد المطموب.
وأوؿ ما يستمفمت النظر فى معالجة ماركيوز لمفمسفة الوضعية ىو استخدامو لمفظ  

بطريقة يعترؼ ىو ذاتو بأنو تعمد أف تكوف مؤدية إلى الحط مف قدر ىذا المذىب خ  )الوضعية(
التى تدؿ عمى  Positivismوبأنيا ال تخمو مف تصرؼ أو تبلعب فى المفظخ ذلؾ ألف كممة 

فى مقابؿ االتجاه إلى النفى أو الرفضخ وبالتالى  ،)اإليجابية(قت نفسو عمى الوضعيةخ تدؿ فى الو 
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يأتى ماركيوز  )العقؿ والثورة(عمى قبوؿ ما ىو موجودخ أو تركو عمى ما ىو عميو. وفى كتاب 
بشواىد قاطعة تثبت أف المذىب الوضعى كاف منذ بداية نشأتوخ أى فى وضعية أوجيست كونت 

اسع عشرخ مرتبطا بنوع مف النزعة المحافظة فى مجاؿ السياسةخ ومف وتبلميذه فى القرف الت
الرضوخ لمنظاـ االجتماعى القائـخ والر بة فى المحافظة عمى األوضاع السائدة ومحاربة أى اتجاه 
إلى تغييرىا. ومف المؤكد أف النصوص التى أوردىا ماركيوز فى ىذا الصدد تثبت عمى نحو قاطع 

-فى صورتيا األولى عمى األقؿ –ى أساس متيفخ وأف اتيامو لموضعية أف وجية نظره ترتكز عم
بأنيا فى صميميا محافظة عمى األوضاع القائمةخ ىو اتياـ لو ما يبرره . والواقع أف نزوع ىذا 

القائـ يمكف أف يستدؿ عميو مف اسمو ذاتوخ سواء فى ترجمتو العربيةخ  )الوضع(المذىب إلى تأكيد 
فضبل عف أف األصؿ األجنبى يضيؼ معنى اإليجابية والتأكيدخ الذى  أو فى أصمو األجنبىخ

سبقت اإلشارة إليوخ بمعنى أنو إيجاب بالنسبة إلى ما ىو موجود بالفعؿخ وتأكيد لوخ واستبعاد لكؿ 
 (.1: 3950)فؤاد زكريا، ما يقؼ مف ىذا الموجود موقفا سمبًيا رافًضا 

حدد ماركيوز معنى الوضعية بأنيا تنطوى منذ وفى كتابو عف اإلنساف ذو البعد الواحدخ  
 بداية استخداميا عمى ثبلثة معاف:

 تحقيؽ الفكر المعرفى عف طريؽ تجربة الوقائع. -ٔ

 توجيو الفكر المعرفى إلى العموـ الفيزيائية بوصفيا أنموذًجا لمدقة والتيقف. -ٕ

 االعتقاد بأف التقدـ فى المعرفة يتوقؼ عمى ىذا التوجيو. -ٖ

كريا عمى أف الوضعية فى صورتيا القائمة لـ تكف تستمد الوحى مف العمـ وينبو فؤاد ز  
الفيزيائى وحدهخ بؿ تستمده أساسا مف العمـ الرياضىخ الذى تربط بينو وبيف الفمسفة مف خبلؿ 
المنطؽخ فتكوف ثمرة ىذا االرتباط مذىبا فى التحميؿ المغوى يرى أف وظيفة الفكر الفمسفى ىى 

ألفاظيا ومفاىيميا وتراكيبياخ ويحارب كؿ نظرة تعتقد أف لمفمسفة أية وظيفة  إيضاح المغة وتحميؿ
 أخرى.

أف ىذه الفمسفة تحقؽ ىدفيا ىذاخ وىو الوضوح خ فيؿ الوضوح  اية  ولكفخ لنفرض جدالً  
فى ذاتو أـ أنو وسيمة لغاية أخرى؟ إف الفمسفة قد اعتادت أف تستخدـ الوضوح أداة تحقؽ بيا 

ليا" بطريقة التعبير"خ أى أىداًفا تتعمؽ "بمضموف التعبير". ولكف الفمسفة التحميمية أىدافا ال شأف 
جيودىاخ وصحيح أنيا ال تكؼ عف  ؿوف أداة لمتعبير حًدا نيائًيا لكتتخذ مف المغةخ بقدر ما تك

ى تأكيد الفوائد التى تعود عمى الفكر فى أى مجاؿ تشاء أف تستخدمو فيوخ إذا ما كاف القالب المغو 
الذى يعبر الفكر عف نفسو فيو سميًما دقيًقا واضًحاخ ولكف جيودىا وطاقتياخ فى واقع األمرخ 
تستنفد كميا فى بحث القالب الشكمى وحدهخ وال يتبقى منيا ش  لبلنتفاع مف ىذا الوضوحخ الذى 

 أجيدنا أنفسنا فى سبيؿ اكتسابوخ مف أجؿ البحث فى مشكبلت أكثر عينية وأشد إلحاًحا.
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ىنا يمفت ماركيوز نظرنا إلى خطورة الوضعية التحميميةخ فاالقتصار عمى اتخاذ الوضوح        
فى التعبير ىدًفاخ والنظر إلى الحديث الشائع عمى أنو معيار لمتعبير السميـخ وعمى أنو ىو اإلطار 

ر مف الذى يتحرؾ داخمو كؿ تعبير سميـخ يؤدى إلى حرماننا مف فرصة االحتفاظ بحقنا فى التفكي
خبلؿ عبارات  ير العبارات الشائع استخدامياخ أى تمؾ العبارات التى ال يكوف ليا معنىخ وال 
تكوف معقولةخ إال ألنيا عبارات مختمفة عما ىو شائع. والواقع أف المغة الفمسفية التى ترد فييا 

لمعتادة. بعبارة ال تستيدؼ عممية كتمؾ التى تستيدفيا المغة ا )الفكرة( و)االغتراب(،عبارات مثؿ 
مثؿ "المكنسة فى الركف". والتحميبلت المرىقة لتجربة تذوؽ طعـ ش  قريب مف طعـ األناناس ال 
تفيد فى فيـ األوضاع البشرية شيئاخ وىى تفصؿ اإلنساف عف السياؽ األكبر الذى تتكوف فيو 

)قبؿ رب الباردة ألفاظوخ وىذا السياؽ ىو واقع المجتمع اإلنسانىخ ىو التسابؽ فى التسمح والح
وما شيدتو فيتناـ مف قبؿ مف مذابحخ وما حدث مف حصار  سقوط المنظومة االشتراكية طبًعا(،

 لدولة كوبا.
إف التعبيرات التى ال يمكف تحقيقيا بالمقاييس المعتادة ضروريةخ والخروج عمى قواعد  

منو لكى تؤدى  دَّ ا البُ مرً االستخداـ الشائعخ بؿ عمى قواعد المعنى ذاتياخ كاف فى أحياف معينة أ
الفمسفة ميمتيا الحقيقيةخ ميمة تمكيف اإلنساف عمى المستوى اإليديولوجى مف تجاوز األوضاع 
الفاسدة أو العتيقة أو التناقضة السائدة فى واقعوخ لذلؾ كاف مف السمات الصحية فى الفمسفة 

مى إلى "حصيمتنا الشائعة" أف تتضمف مفاىيـ ال تنت )وليس عمى اإلطالؽ مف سماتيا المرضية(
مف األلفاظخ كالمثاؿ األفبلطونىخ والماىية األرسطيةخ والروح الييجميةخ و التشيؤ  الماركسى..ىذه 
كميا مفاىيـ يستحيؿ أف توجد فى ذلؾ الحديث المعتاد الذى يتفرغ الوضعيوف لتحميموخ وىى 

 مفمسفة ضرورات ال  ناء عنيا. مميمة الحقيقية لـ أوىاـ وأساطيرخ ولكنيا بالنسبة لبمقاييسي
 

 جرامشى وفكرة الييمنة:
فى آليسخ فى جزيرة سردينيا بايطالياخ وكاف والده  ٜٔٛٔيناير عاـ  ٕٕولد جرامشى فى  

خ خبلؿ ٕٔٛٔفرانشيسكو سميبًلخ مف جية أبيوخ أللبانييف أتوا إلى إيطاليا مف ابيروس فى عاـ 
مف جية أموخ فكاف سميبل لواحدة مف العائبلت اإليطالية الحرب اليونانية مف أجؿ االستقبلؿ. أما 

 (.30: 3901)كاميت، اإلسبانية الموجودة فى جنوب إيطاليا  –
وقد بدأت مواقؼ جرامشى السياسية التى ظيرت فى المستقبؿخ تأخذ شكميا الواعى فى كاليارى    

خ حيث نجده يمتدح (المضطَيدوف، والمضطِيدوف)خ فى موضوع كتبو بعنواف ٜٓٔٔفى أكتوبر 
"النضاؿ المتواصؿ" لمجنس البشرى ضد استبداد الرجؿ الواحدخ أو الطبقة الواحدةخ أو حتى الشعب 
بكامموخ فيذا الموضوعخ بكؿ ما كاف فيو مف سذاجة استبؽ مباشرة الكثير مما كتبو فيما بعد عف 

يتيـ وقيمتيـخ فانيـ ال السياسة والنضاؿ الطبقى: "عندما يشعر الرجاؿ بقوتيـخ ويدركوف مسؤول
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)كاميت: يريدوف مف رجؿ آخر أف يفرض إرادتو عمى إراداتيـخ وأف يسيطر عمى أفكارىـ وأعماليـ" 
21.) 

والمؤكد أف جرامشى كاف يتعاطؼ مع األفكار االشتراكية منذ وقت مبكر يعود إلى عاـ  
وىى مطبوعة اشتراكية  نتى(،)إؿ فيانداخ ففى ىذا العاـ كاف مف القراء المدمنيف عمى قراءة ٜٓٔٔ

كانت تصدر فى ميبلنوخ وتضـ بيف كتابيا اشتراكييف وراديكالييفخ ولـ تكف ىذه مطبوعة رسمية 
لمحزبخ ولكنيا كانت معادية لئلصبلحية بقوةخ ومع ذلؾ كاف جرامشى بعيًدا عف كونو اشتراكيا 

 ممتزًما فى تمؾ السنوات المبكرة.
)اتحاد الشباب تورينوخ كاف قد تكوف فييا ما عرؼ باسـ وعندما التحؽ مفكرنا بجامعة  

انضماـ عدد كبير مف الطبلب إليوخ وكاف مف  ٖٜٔٔ/ٕٜٔٔخ حيث لوحظ فى عاـ االشتراكى(
بينيـ جرامشى. ومف الناحية الفمسفية ربما كاف مفكرنا مف أتباع بندتو كروتشىخ أكثر منو 

سىخ مف خبلؿ دراستو لمفبلسفة المثالييفخ بمف ماركسًياخ ولكنو كاف قيد الوصوؿ إلى موقع مارك
فييـ ىيجؿ وكروتشىخ وكانت أفكار كروتشى ترتبط ارتباطا وثيقا مع األفكار الماركسية فى 

 (.71)كاميت: إيطاليا 
وكاف عمؿ جرامشى المبكر فى صفوؼ اتحاد الشباب االشتراكى ىو تعميـ العماؿ  

ى. وكاف الكثير مف ىؤالء العماؿ ذا تثقيؼ ذاتىخ وكاف األصغر سًناخ المنتسبيف إلى الفرع المركز 
جدًيا وذكًيا. ولكف األمر الذى سّر جرامشى أكثر مف أى ش  آخر كاف "قوة طباعيـ واستقامة 
معنوياتيـ"خ وىما صفتاف اعتبرىما جرامشى أساسيتاف لبناء حركة اشتراكية أقوى. وكاف جرامشى 

 معمًما ذا فاعمية  ير اعتيادية.
 خ انتسب جرامشى إلى فرع تورينو لمحزب االشتراكى..ٜٗٔٔعاـ  وفى 
وقد  )آفانتى(،يكتب عموده الخاص فى صفحة تورينوخ فى  )يناير( ٜٙٔٔوبدأ فى عاـ  

ُوصؼ ىذا العمود بأنو كاف يشكؿ درًسا يومًيا رائًعا بصيغة صحافية قويةخ كانت جديدة عمى 
ت عمى اىتماـ عميؽ بالمظاىر الثقافية والتربوية ودلت تمؾ المقاال (.07)كاميت:صحيفة الحزب 

)االشتراكية بعنواف  ٜٙٔٔلبلشتراكيةخ وكانت إحدى ىذه المقاالت المميزة قد نشرت فى يونية 
)الثقافة وىاجـ المقاؿ النزعة التى كانت سائدة فى تورينو والداعية إلى معارضة  والثقافة(،

لى االتجاه فى منح واالنغماس الفكرى(، ى "الممارسة والواقع التاريخى المذيف تستخدميما الطبقة وا 
لصنع المستقبؿ بيدييا". وشدد جرامشى فى المقاؿ عمى الجدلية اإلبداعية بيف النضاؿ  )العاممة(

 اليومى لمعماؿ ومستواىـ اإليديولوجى.
يقوؿ  خ فيو)معرفة دائرة المعارؼ(ولـ يكف جرامشى يعنى بالثقافةخ المعرفة اإلنسكموبيدية  

أف التعميـ وحده ال يؤدى إال إلى شعور زائؼ بالتفوؽخ وىكذاخ فاف أى طالب أو محاـ ينظر إلى 
األسفؿ باتجاه أفضؿ العماؿ الميرة الذى يكوف التنفيذ الدقيؽ والضرورى لعممو أكثر استحقاقا مائة 
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مرء وواجباتو مرة مما يفعؿ اآلخروف. كما أكد جرامشى أف المعرفة الذاتيةخ ومعرفة حقوؽ ال
التاريخية ال تأتى بشكؿ عفوى: "...بؿ بالتأمؿ الذكىخ أواًل لدى قبلئؿخ ثـ لدى طبقة بأسرىاخ فى 
سبب وجود الشروط المعياريةخ وفى الطريقة األفضؿ لقمب الحقائؽ اإلقطاعية وتحويميا إلى 

عادة البناء االجتماعى. وباختصارخ ما مف ثورة إال وسبقيا تفكير ناقد حادخ  إشارات لمثورة وا 
وانتشار لمثقافةخ وسرياف لؤلفكار بيف الرجاؿ الذيف كانوا معرضيف أواًل عف االستماعخ الرجاؿ 
الميتميف فقط بحؿ مشكبلتيـ السياسية واالقتصادية الخاصة بيـخ الرجاؿ الذيف ال شعور لدييـ 

 (.00)كاميت: بالتضامف مع اآلخريف الذيف يعيشوف الشروط نفسيا.." 
ى مقاالت أخرى استنكر جرامشى ما كاف يسود التعميـ مف تشديد عمى التعمـ مف وف 

وقد عارض جرامشى التعميـ التقنى لمعماؿ باعتباره  )الروح اإلبداعية(.الكتبخ وليس مف ما سماه 
لعبة فى أيدى الصناعييف البورجوازيية. وكاف أفضؿ تفسير لجرامشى عف المفكر االشتراكى 

د ورد فى امتداحو ألحدىـخ حيث كاف يرىؽ نفسو فى صراع يومى مف أجؿ التعميـ المثالى كمعمـ ق
وتخيؿ جرامشى الداخمى لآلخريفخ مضحًيا بشخصيتو الفنية لكى يتيح لشباب فرنسا وعًيا جديًداخ 

تحرير المجتمع مف قيـ الفساد إال مف األعماؽ.مف أدنى  توقع أف ال يأتى -مثمو –أف يبغى 
 الطبقات.
وىى  )المدينة المستقبمية(،األكثر أىمية بكثير مف كتابات جرامشى المبكرةخ كاف وكاف  

مطبوعة كالصحؼ ( بيمونتى)فى  اتحاد الشباب االشتراكى()عبارة عف بحث قصير نشره 
خ كجزء مف حممة لتنشيط االنتساب. ويمكف النظر إلى ىذا البحث ٜٚٔٔفبراير  ٔٔخ فى اليومية

لذى حصؿ عميو جرامشى فى الجامعةخ ولخبراتو فى الحركة االشتراكية كموجز وتجميع لمتدريب ا
اإليطاليةخ وىو يقدـ أيًضا إشارة مثيرة لبلىتماـ إلى أفكاره عشية ثورة فبراير فى روسياخ وموضوع 

يثور حوؿ إيماف جرامشى بقوة اإلرادةخ التى يوجييا التحميؿ الذكى لمواقعخ )المدينة المستقبمية( 
 (.00)كاميت: ا حزب سياسى قوىخ لكى تجرى تغييرات جذرية فى المجتمع والدولة والتى يضبطي

ووثائؽ الكومنترف مصادر ميمة لفكر جرامشىخ ومع ذلؾ فقد  خنيفيوقد مثمت كتابات ل 
اختمؼ جرامشى بعض الش  عف لينيفخ حيث لـ يكف مفكرنا مف أنصار الحتمية التى تشيع ليا 

ليو ىى فمسفة تطبيؽ عممىخ فضبًل عف أوجو لماركسية بالنسبة إف الينيفخ حيث رأى جرامشى أ
 اختبلؼ أخرى.

ولـ يمنع السجف الطويؿ الذى عاشو جرامشى مف ممارسة حقو وىوايتو فى الكتابة  
خ بيع ٜٔٙٔو  ٜٛٗٔوعندما نشرت دفاتر السجف بيف عامى  .والتحميؿ وتعمؽ مسار األحداث

خيالًيا بالنسبة لممستوى اإليطالىخ ويمكف التأكيد عمى أف ةخ وكاف ىذا رقًما الؼ نسخ ٓٓٗمنيا 
كانت السبب فى جزء كبير مف النجاح الذى حققتو الشيوعية اإليطالية بعد الحرب  )الدفاتر(

العالمية الثانيةخ وخصوًصا بيف المثقفيفخ ويمكف اعتبار الدفاتر إحدى روائع الفكر السياسى فى 
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ولـ  (.272)كاميت: صفحة مخطوطة  ٕٛٗٛيا إلى حوالى القرف العشريفخ ووصؿ عدد صفحات
يبالغ أحد النقاد عندما أشار إلى جرامشى باعتباره أبرز المفكريف فى أوربا المعاصرةخ وأنو لـ ينتـ 
فقط لمحزب الشيوعى اإليطالىخ بؿ أيضا إلى الفكر األوربى عمى وجو العموـخ فضبًل عف أنو كاف 

 خ عمى الر ـ مف اتصالو بعالـ الشرؽ.الغرب()بروح ينضح بما يمكف تسميتو 
ولعؿ بعض ما جعؿ جرامشى قريبا مف المثقفيف الغربييفخ يرجع إلى موقؼ جرامشى مف  

نتيجة لؤلسس الماديةخ فاذا بجرامشى  اباعتبارى االتى كانت الماركسية تنظر إليي البنية الفوقية( 
ألفكار السياسية واالجتماعية والثقافيةخ بداًل يتعامؿ مع ىذه البنية التى تتضمف جممة األنماط وا

مف التعامؿ مع أساسيا االقتصادىخ وكاف ىذا االختيار انتقائًياخ فقد اعتقد مفكرنا أف المشكبلت 
 الثقافية ىى مشكبلت ذات أىمية خاصة فى مراحؿ تتمو النشاط الثورى.

المدارس"األرثوذكسية  كانت ماركسية جرامشى تاريخية جذرية تختمؼ كثيًرا عف ماركسية 
 (.271)كاميت: 
بصورة محددة  )الييمنة(خ عمى وجو التقريبخ ىو الذى برزت فيو فكرة ٖٜٔٔوكاف عاـ  

ف كانت إرىاصاتيا قد أطمت مف حيف آلخر مف خبلؿ كتابات ومواقؼ سابقة  وصريحةخ وا 
وىى ىيمنة يمارسيا  متعددةخ والتى كانت تعنى ىيمنة لفئة اجتماعية واحدة عمى المجتمع بأكمموخ

ما يسمى بالمنظمات الخاصة مثؿ الكنيسة والنقابات والمدارس..إلخ. وقد يمكف تقديـ تعريؼ أكثر 
يضاًحاخ فالييمنة ىى نظاـ تسيطر فيو طريقة معينة لمحياة ولمتفكيرخ وليس فيو إال  تفصيبًل وا 

لخاصةخ يصوغ بروحيتو كؿ مفيوـ واحد لمحقيقة ينتشر فى المجتمع بكافة مظاىره المؤسساتية وا
األذواؽ واألخبلؽ والعادات والمبادئ الدينية والسياسيةخ وكؿ العبلقات االجتماعيةخ وخصوصا فى 
مبلمحيا الثقافية واألخبلقيةخ وبالتالى فاف الييمنة ىى السيطرة التى تـ التوصؿ إلييا خ بالموافقة 

خ وليذا يتـ التوصؿ إلى الييمنة عبر أكثر مف القوةخ مف قبؿ طبقة أو فئة عمى بقية الطبقات
 مؤسسات المجتمع المدنى.

الذى تحصؿ عميو أية فئة  )العفوى(وبالمعنى العاـخ فاف الييمنة تشير إلى الوالء  
اجتماعية مسيطرة مف الجماىيرخ بفضؿ ىيبتيا االجتماعية والثقافيةخ وبفضؿ تفوقيا المفترض 

لييمنة عمى مستوى االنسجاـ ووعى الذات والتنظيـخ الذى وظيفيا فى عالـ اإلنتاج. ويعتمد تطور ا
تكوف قد وصمت إليو طبقة اجتماعية ماخ وليس مجرد إدراؾ المصالح االقتصادية كافًياخ إذ يجب 
عمى الطبقة أف تقتنع بمصالحيا االقتصاديةخ فى تطورىا الحاضر والمستقبمىخ وأف تذىب إلى 

أف تصبح ىذه المصالح مصالح لفئات  -بؿ ويجب –ويمكف  أبعد مف الدائرة الفئوية االقتصاديةخ
مضطيدة أخرىخ وىذه ىى المرحمة السياسية البحتة التى تميز االنتقاؿ مف البنية إلى دائرة البنى 
الفوقية المعقدة. وعند ىذه النقطة تكوف الطبقة قد أصبحت حزًبا بالفعؿخ ويصير عمييا أف تقاتؿ 

 (.253)كاميت:بلقية كقتاليا مف أجؿ أىدافيا االقتصادية والسياسية مف أجؿ قيميا الثقافية واألخ
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ولجرامشى عدد مف الكتابات الفمسفيةخ انصب كثير منيا ليس عمى مجرد شروح  
نما كذلؾ نجد شروحا تكشؼ عف اجتيادات فكرية  لمماركسية التى اعتبر نفسو مف أتباعياخ وا 

ال يتوانى عف مراجعة ما يعتبره كثيروف مف ميمةخ ورؤية نقديةخ تكشؼ عف أننا أماـ مفكر 
  ثوابت .الماركسييف 

فالفمسفة الماركسية عند جرامشى ىى تصور لمعالـ وفمسفة تامةخ وليست ىذه الفمسفة عنده  
ال بمعنى  خا وضعًياخ أو مجرد نظرية فى التاريخ والسياسةخ ولكنيا  ير "موجودة"ا اجتماعيً عممً 

وىمةخ ولكف بمعنى أنيا فى حالة تّكوف مستمرخ مما يفتح الباب إلى نفى الوجود كما نفيـ ألوؿ 
 االنظر إلييا بأعيف منفتحة ال تتعامؿ مع نص مقدسخ  ير قابؿ لمكشؼ عف زوايا لـ ينتبو إليي

نتائج تتغير بناء عمى خبرة وتجربةخ ومف ىنا كاف التعبير المراد أنيا بحاجة إلى  بؿ ىىالبعضخ 
 (.10: 3952)اإلنشال( )تاكسيو، 

ليست شيًئاخ أو ليس ليا أساس ثابتخ فالماركسية جممة مف  -مرة أخرى –إف ىذه  
النظريات المتعمقة باإليديولوجيات العقائدية والدولة وكفاح الطبقات واالقتصاد السياسى..إلخخ وىى 
ة بوجو عاـ نظرية فى الصيرورة التاريخيةخ وىى عدا ذلؾ حركة عممية قمبت منذ قرف الحيا

رض. االقتصادية والسياسية والفكرية واألخبلقية لممبلييف مف الناس المنتميف إلى كؿ أمـ األ
فممماركسية إذف وجود نظرى ووجود عممى مًعاخ ووجودىا العممى جد واقعى. ومما يؤكد ىذا أف 
 ماركس لـ يعرض فمسفتو عرًضا مذىبًياخ ومؤلفاتو المذىبية ليست مختصة بالفمسفةخ بؿ بمسائؿ

 التاريخ المشخص واالقتصاد السياسى.
جرامشى أف الفمسفة الماركسية فمسفة  أصيمة  جذرًيا و مستقمة خ فالماركسية رأى وىكذا  

فى نظره ليست بحاجة إلى دعائـ أو أسس فمسفية متباينة خ وفمسفتيا ال تنفؾ عنياخ وال يمكف 
ف كاف بالتالى توحيدىا مع أى مف التيارات الفمسفية الماضيةخ وال  مع أى مف التيارات الماديةخ وا 

بعضيـ يجيد دوف الكثير مف التوفيؽ ليجعؿ ىذه الفمسفة المادية مطابقة لمماركسية خ بادخالو 
 (.12)تاكسيو:عمييا طريقة الجدؿخ مف جية ما ىى منيج لمتنقيب 

 الماركسية )أرثوذكسية(إف ىذه ىىخ فى نظر جرامشىخ الطريقة الوحيدة لطرح مسألة  
 فييا. (كيفية إعادة النظر)عمينا طرًحا قوًيا فى إطار الفمسفةخ ومف ثـ لتحديد 

وحاوؿ جرامشى استخبلص مبدأ موحد لتصور العالـ فى جممتوخ فى مقطع بعنواف  
 الوحدة فى العناصر المقومة لمماركسية خ ويتعيف ىذا المبدأ فى "النمو الجدلى لمتناقضات بيف 

ماركسية ترى أنو ما مف واقع ينفصؿ عف النمو الجدلى لممتناقضات بيف خ فال" اإلنساف والمادة
اإلنساف والمادةخ فالواقع يجب أف يفيـ عمى أنو عبلقة اإلنساف بالمادة أو أيًضا: ال يفيـ ما يمكف 
أف يكوف عميو إال بادراؾ عبلقة اإلنساف "بالمادة"خ مف حيث ىى حركة جدليةخ صراع األضداد 

حرية راعخ ألف اإلنساف مقابؿ لممادةخ مقابمة الفعؿ لبلنفعاؿخ وىو اتحاد ألنو ال واتحاده : فيو ص
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خ وال خمؽ دوف مادة ُتحوؿ أو ُتعطى ثورة. إذف ال يمكف أف تكوف وحدة األضداد ضرورة(  دوف
ىذه إال تاريًخاخ وصيرورةخ وليس الواقع أو التجربة إال النمو الجدلى لمتناقضات بيف اإلنساف 

خ وىذا الواقع يتناولو اإلنساف ويعرفو فى قمب ىذا الصراع مع المادة الذى ىو بوتقة يتولد والمادة
 (.01)تاكسيو: عنيا الواقع الجديد 

الموجو فى األصؿ إلى  ،()الكتاب الشعبىفى مؤلفو  )بوخاريف(وانتقد جرامشى ما كتبو   
طمؽ مف تحميؿ نقدى لفمسفة الحس جماعة مف القراء ال يتعاطوف مينة التفكيرخ موجًبا عميو أف ين

العاـخ أى مف تصور العالـ تصورا  ير نقدىخ عمى النحو الذى نجده فى مختمؼ البيئات 
االجتماعية والثقافية التى تتاح فييا الفرصة لئلنساف المتوسط أف يفكر. وأىـ دعوة عمى ىذا 

قيقة أمر معقوؿخ يجب والتنبيو إلى أف ما حدث ىو فى الح الطريؽ ىى الدعوة إلى التفكيرخ
مواجيتو مف ىذه الزاويةخ وذلؾ بتركيز القوى العقميةخ ال باالنقياد لمدوافع الغريزية العنيفةخ وىنا 
تكمف النواة السميمة مف الحس العاـ خ وىى بالضبط ما يمكف تسميتو "بالفطرة السميمة التى تستحؽ 

نستطيع أف نفصؿ الفمسفة المسماة بالفمسفة  أف ننمييا ونوحدىا ونجعميا متماسكةخ وىنا نجد أننا ال
والشعبيةخ والتى ليست سوى مجموعة مف  )العامية(عف تمؾ التى تسمى بالفمسفة  )العممية(

 (.319)تاكسيو: األفكار واآلراء المختمفة والمبعثرة 
وينصح جرامشى أال نتصور النقاش عمى شكؿ عممية قضائيةخ فييا متيـ ونائب ومدع  

دوره أف يبرىف عمى أف المتيـ مجـر يستأىؿ أف يحـر حرية التجوؿخ وحتى نصبح  يحاوؿ بحكـ
متقدميف حقيقةخ فمف الميـ األخذ بعيف االعتبار أف الخصـ قد يعبر عف أمر ضرورى يجب أف 
ندرجو فى بنائنا الخاص ياعتباره عمى األقؿ جزءا مف كؿ. وكؿ تفيـ لموقؼ الخصـ وأسبابوخ 

اوية الواقعية يدؿ بالضبط عمى التحرر مف السجف العقائدىخ أى التعصب وكؿ تقدير لو مف الز 
العقائدى األعمىخ مما يعنى الوقوؼ إزاءه موقًفا نقدًياخ وىو الموقؼ الوحيد الذى يخصب البحث 

 (.355)تاكسيو: العممى 
ويواصؿ جرامشى جيده فى بناء منيج نقدىخ فيؤكد أنو ليس مف المر وب فيو أف يختار  

ء خصومو مف بيف األكثر  باء واألقؿ شأًناخ أو يختار مف آراء خصومو أيًضا أبعدىا عف المر 
جوىر الموضوع وأكثرىا تعمًقا بالظروؼخ ويعمف بعد ذلؾ أف ىدمو "لمخصـ" بكاممو أمر يقينى ألنو 

 ىدـ آراءه الثانوية أو الطارئةخ أو أنو ىدـ إيديولوجية أو مذىًبا ألنو واضح القصور النظرى.
ويوجب مفكرنا أيًضا "إنصاؼ الخصوـ"خ أى يجب أف نجيد فى فيـ ما قصدوه حقيقةخ ال  

أف نتوقؼ توقًفا ال يخمو مف الخبثخ عندما يعرض فى تعابيرىـ دالالت سطحية ومباشرة. إف ىذا 
 ومستوى التفكير عند القراء. واجب إذا كاف اليدؼ لمناقد رفع مستوى الجداؿخ

ىماؿ كذلؾ حّبذ جرامشى الر   جوع إلى ذوى الموقؼ المخالؼ مف كبار رجاؿ الفكرخ وا 
 المفكريف مف الدرجة الثانية المغرميف بتكرار الجمؿ الجاىزة؟
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وىو ىنا يركز عمى أىمية المواجيات الكبرى التى تستنفر قوى التفكير والنقدخ وليس تعالًيا  
بار ال يخوضوف إال المعارؾ عمى البسطاء كما قد يوحى ظاىر األمرخ وكثيًرا ما يقاؿ أف الك

ومف ىنا يستخؼ جرامشى بيؤالء الذيف يسعوف وراء انتصارات شكميةخ  (.350..)تاكسيو: الكبرى
بخوض معارؾ فكرية بسيطةخ وليذا كاف القوؿ بأف العمـ الجديد ال يبرىف عمى فاعميتو وحيويتو 

ال عندما يخؿ الخصبة إال عندما يبيف قدرتو عمى مواجية الكبار مف أبطاؿ النزع ات المضادةخ وا 
 بوسائمو الخاصة المسائؿ التى وضعوىاخ وأف يبيف بصورة قاطعة أنيا مسائؿ كاذبة.

الوضع الخاص بقضية تصور اإلنسافخ حيث ىو  بياف ومف المعروؼ فى فمسفة التربيةخ 
رد أو المدار األساسى لمعمؿ التربوىخ وما ييـ جرامشى ىنا ليس ىو اإلنساف الجزئى..ىذا الف

فنحف إنما نريد أف نقوؿ: ماذا يمكف أف  ؟ذاؾخ ومف ىنا نجد أننا عندما نسأؿ : ما ىو اإلنساف
يصير اإلنسافخ أى ىؿ يستطيع اإلنساف أف يسيطر عمى مصيره الخاص؟ ىؿ يستطيع أف 

 وأف يخمؽ حياتو؟  )يصنع(
خ ويجب (301يو: )تاكسوالرأى شبو الحاسـ لمفكرنا ىو أف اإلنساف حركة أفعالو بالضبط  

وىى عمميةخ إف كاف فييا لمفردية خ أف نتصور اإلنساف مف جية ما ىو سمسمة عبلقات فاعمة 
أكبر أىميةخ إال أنيا ليست مع ذلؾ العنصر الوحيد الذى يجب األخذ بوخ ألف اإلنسانية المرتسمة 

 ة.الطبيع -الناس اآلخريف–عمى كؿ فردية مؤلفة مف عناصر مختمفةخ وىى : الفرد 
ىو الجواب  )العالقات االجتماعية(مركبة مف  )الطبيعة اإلنسانية(كذلؾ فاف القوؿ أف  

المرضىخ ألف ىذا الجواب يتضمف فكرة الصيرورة : وىى أف اإلنساف يصيرخ ويتغير باستمرار 
  : وىو أف العبلقات االجتماعية ىى )اإلنساف بوجو عاـبتغير العبلقات االجتماعيةخ وألنو ينكر 

تى تعبر عنياخ فى الواقعخ جماعات مختمفة مف الناس خ تفترض كؿ واحدة منيا وجود األخرىخ ال
 (.390)تاكسيو: وتقوـ بينيا وحدة جدليةخ ال صورية 

ويحمؿ جرامشى مراحؿ الوعى اإلنسانى خ فى عبلقتيا مع نمو البنية االقتصادية  
جتمعات بمرحمة أولى يسمييا جرامشى لممجموعةخ محاواًل تعييف لحظة ظيور  الييمنة . تمر الم

المرحمة االقتصادية الفئويةخ حيث يقوـ البشر باإلنتاج دوف وعى أو إدراؾ بما يوحد بيف التاجر 
والتاجر الحرفىخ فيحكـ العبلقة بيف اإلنساف وعممو إدراؾ بالمصمحة المباشرةخ وتترتب األدوار 

 دوف أف يتدخؿ الفرد فى التأثير عمى سيرىا.
و ىذه المرحمة فى إطار البنية نفسياخ مرحمة اإلدراؾ أو تقييـ ما لدرجة التجانس وتتم 

والوعى بالذات وبالتنظيـ الذى وصمت إليو الفئات المختمفة: فيشعر التاجر بالتاجرخ والحرفى 
بالحرفىخ حتى مرحمة أخرى يشعر فييا كؿ منيما باآلخرخ ويحدث التوحيد بيف المصالح المختمفةخ 

 ى ذلؾ عمى مستوى اقتصادى خالص.لكف يبق
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وأخيًرا تحدث المحظة الثالثةخ لحظة تجاوز الفئةخ ويتشكؿ الشعور بأف ىناؾ ضرورة ألف  
تتحوؿ مصمحة مجموعة اقتصادية ما إلى أف تصبح مصمحة مجموعات أخرى تندرج تحتياخ ىذه 

وقية المركبة. ىنا تحدث ىى المرحمة السياسية التى ترى تحقيؽ المرور مف البنية عمى البنية الف
الر بة فى توحيد المصالح السياسية واالقتصاديةخ لكف أيًضا الفكر واألخبلقيةخ ويقوؿ جرامشى أف 
ىذا ال يتـ إال إذا طرحت جميع القضايا التى يتكثؼ حوليا الصراعخ ليس عمى مستوى فئوىخ بؿ 

سمة مف المجموعات الخاصة عمى مستوى "كمى" بانشاء ىيمنة مجموعة اجتماعية أساسية عمى سم
 (.395)مركز البحوث العربية: ليا 

وألف المثقفيف ىـ أدوات القوى االجتماعية فى السيطرة والييمنةخ توقؼ جرامشى فى  
ليناقش قضية تكويف المثقفيفخ بطرح تساؤؿ مؤاده: ىؿ المثقفوف  (3991:22)كراسات السجف،

ماعة اجتماعية فئة المثقفيف المتخصصة الخاصة جماعة اجتماعية متميزة ومستقمةخ أـ أف لكؿ ج
 بيا؟ 

 االقتصادىخ اإلنتاج عالـ فى الوجود حيز إلى تظير اجتماعية جماعة لكؿ أف نجد ىنا
 التجانس تمنحيا المثقفيفخ مف أكثر أو شريحة عضويًّا معيا تخمؽ الجوىريةخ وظيفتيا تؤدى حيث

 أيًضاخ والسياسى االجتماعى الميدانيف وفى بؿ هخوحد االقتصادى الميداف فى بوظيفتياخال والوعى
 السياسىخ االقتصاد فى متخصصالو  الصناعةخ فى الفنى جانبو إلى يخمؽ الراسمالى فالمنظـ
 .وىكذا.دالجدي القانونى النظاـ ومبدعو الجديدة الثقافة ومؤسسو

 طورالت حيث مف أعمى مستوى يمثؿ ذاتو المنظـ أف إلى ىنا اإلشارة مف دَّ والبُ 
 تكوف أف فينبغى خ(فكرية مقدرة أى) معينة وتكنيكية قيادية بمقدرة بالفعؿ يتميز فيو االجتماعىخ

 أخرى مياديف وفى بؿ فحسبخ المحدود ومبادرتو نشاطو مجاؿ فى ال خاصةخ  تكنيكية مقدرة لديو
 عمى قادًرا وفيك أف فيجب االقتصادىخ باإلنتاج وثيًقا ارتباًطا ترتبط التى تمؾ األقؿ أيًضاخعمى

 فى الزبائف ولدى منشأتوخ فى المستثمريف لدى الثقة خمؽ وعمى الناسخ جماىير تنظيـ
 .إلخ.منتجاتو

ذا  أجيزة مف ابتداء عامةخ المجتمع تنظيـ عمى المقدرة المنظميف كؿ لدى يكف لـ وا 
 فى األقؿ عمى لتنظيمية المقدرةا ىذه تتوافر أف فينبغى الدولةخ جياز حتى المعقدةخ الخدمات

 قادريف يكونوا أو طبقتيـخ لتوسع الظروؼ أفضؿ خمؽ إلى حاجة ىناؾ ألف ذلؾ بينيـخ مف" نخبة"
 بيذا بالقياـ إلييـ يعيدوف الذيف (متخصصوف موظفوف) يمثمونيـ مف اختيار عمى األقؿ عمى

 المثقفيف أف ويبلحظ. ذاتيا األعماؿ مجاؿ خارج القائمة لعبلقات العامؿ لمنسؽ المنظـ النشاط
 أ مب فى يمثموف تطورىاخ خبلؿ وتصقميـ جانبياخ إلى طبقة أية تخمقيـ الذيف" العضوييف"

 الذى الجديد االجتماعى لمنمط األصمى لمنشاط الجزئية الجوانب بعض فى" تخصصات" األحواؿ
 .(21: السجف كراسات) الجديدة الطبقة أيدى عمى برز
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 االقتصادية البنية تاريخياعف انبثقت" أساسية" يةاجتماع جماعة أية فاف أخرىخ ناحية ومف
 لنا يبدو المثقفيفخ مف فئات (اآلف وحتى كمو، التاريخ مر عمى) تطورىا عف كتعبير تجد السابقةخ

 السياسية ألشكاؿ فىا التغيرات عمؽ تقطعياحتىأ لـ تاريخيةخ استمرارية لواقع فىا تمثؿ أنيا
 ظمت التى المثقفيفخ مف الفئات ليذه األمثؿ النموذج لدينيـ الورجا اختعقيدً  وأكثرىا واالجتماعية

 الخدمات مف اعددً (االحتكار بيذا جزئيا تميزت كاممة تاريخية مرحمة طواؿ) طويمة لفترة تحتكر
 واألخبلؽخ والتعميـخ المدارس جانب العصرخإلى ذلؾ وعمـ فمسفة أى الدينيةخ اإليدليولوجية: اليامة

 .إلخ. لخيريةا واألعماؿ والقضاءخ
 .المثقؼ تكويف فى لمتعميـ المحورى الدور جرامشى يبرز وىنا
 انبثقت التى المجتمعات فى تنظيمو وتطور الواسعخ بمعناه التعميـ لنشاط اليائؿ النمو إف

 العالـ فى المثقفة والفئات الثقافية الوظائؼ اكتسبتيا التى األىمية عمى دليؿ اإلقطاعىخ العالـ مف
 اأيضً  ىناؾ كانت فردخ كؿ فى" الفكرى الجانب" وتوسيع تعميؽ محاولة جانب لىفا الحديثخ
 عمى التعميمية المؤسسات فى يتجمى وىذا وتضييقياخ المختمفة التخصصات مف لئلكثار محاولة

 مياديف كافة فى" الرفيعة بالثقافة" مايسمى تنمية عمى القائمة الييئات ذلؾ بمافى المستوياتخ كؿ
 (.20: السجف كراسات)ا نولوجيوالتك العمـ

 ويمكف. مستوياتيـ اختبلؼ عمى المثقفيف وتطوير لخمؽ تستخدـ التى األداة ىى والمدرسة
 المدارس ومستويات بعدد المختمفة الدوؿ فى الثقافية الوظيفة تعقد مدى قياس -اموضوعيًّ  –

 عالـ تعقد زاد كمما خ"الرأسية" مستوياتو عدد وزاد خ"التعميـ مساحة" فكممااتسعت المتخصصةخ
 التكنولوجية مجاؿ فى لذلؾ مشابيا اشيئً  نجد أف ويمكننا. المعنية الدولة فى والحضارة الثقافة

 تنتج التى المعدات إلنتاج تجييزه بمستوى بمد أى تصنيع مستوى نقيس أف فيمكننا الصناعيةخ
 فى اتجييزً  األفضؿ والبمداف. جراء وىمـ. اآلالت تمؾ إلنتاج دقة أكثر أدوات ولصناعة اآلالتخ
 البمداف ىى خاالختبارى البلزمة األدوات صناعة وفى العمميةخ التجارب معامؿ أدوات صناعة مجاؿ
 ينطبؽ وىذا إلخخ. حضارى مستوى بأعمى وتتمتع الصناعيةخ– الناحيةالتكنيكية امفتعقيدً  األكثر
 الثقافة ومعاىد مدارس اإلعدادخ ىذا فى المتخصصة المدارس وعمى المثقفيفخ إعداد عمى اأيضً 

 –الثقافية التخصصات فارقى الكيؼخ عف الكـ فصؿ اليمكف ىذاالمجاؿ وفى. الرفيعة
 المستويات لتوسع جيد أقصى وبذؿ األولىخ لمتعميـ ممكف انتشار أوسع يقابمو أف التكنيكيةخالبد

 . بقدراإلمكاف اعدديًّ  الوسطى
 وتبايف االقتصاديةخ الساحة والمينيةخعمى الكبلسيكية ةالمختمف التعميـ أنماط توزيع وتبايف

 التخصص فروع مختمؼ إنتاج يشكؿ أو يحدد ىوالذى الشرائحخ ليذه المختمفة الفئات تطمعات
 تنتج الريفية البورجوازية كانت حيث إيطالياخ فى يحدث كاف بما المثاؿ جرامشى ويضرب الفكرىخ
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 البلزميف الفنييف تنتج الحضرية البورجوازية كانت ينماب والمينييفخ خصخاأل عمى الدولة موظفى
 .والمينييف الموظفيف الجنوب أنتج بينما الفنييفخ معظـ ينتج كاف ىوالذى إيطاليا فشماؿ لمصناعةخ

 لمجماعات بالنسبة ىوالحاؿ كما مباشرةخ عبلقة اإلنتاج بعالـ المثقفيف عبلقة وليست
نماىو االجتماعيةاألساسيةخ  المجتمع نسيج متفاوتة بدرجات" يتوسطيا" يرمباشرة  عبلقة وا 

 قياس يمكف أنو والمفروض". موظفوىا" بالتحديد المثقفوف يعتبر التى الفوقيةخ األبنية كموخومركب
 وتحديد أساسيةخ اجتماعية بجماعة ارتباطيا ودرجة المختمفةخ المثقفيف لشرائح" الطبيعةالعضوية"
 أف يمكننا وما (ذروتو إلى البنال قاعدة مف) القمة إلى القاع مف يةالفوق لؤلبنية لوظائفياخ" تدرج"

 المجتمع" نسميو أف مايمكف ىو أحدىما الفوقيةخ لؤلبنية رئيسييف" مستوييف" تحديد ىو اآلف نفعمو
 ىو اآلخر والمستوى خ"خاصة" بأنياىيئات عادة توصؼ التى الييئات مجموعة أى خ"المدنى

 تمارسيا التى والقيادة الييمنةخ وظيفة: المستوييف ىذيف ويقابؿ". الدولة" أو خ"السياسى المجتمع"
 وىى أخرىخ جية مف" القانوف" وحكـ الدولة ووظيفة جيةخ مف كمو المجتمع فى الحاكمة الجماعة
 وظائؼ يمارسوف الحاكمةخ الجماعة" وابن" ىـ والمثقفوف ورابطةخ تنظيميةخ وظائؼ بالتحديد
  :(20: السجف كراسات) الوظائؼ ىذه وتشمؿ السياسىخ والحكـ الجتماعيةخا الييمنة فى ثانوية

 الحاكمة األساسية الجماعة تفرضو الذى العاـ لبلتجاه التمقائى العريضة الجماىير قبوؿ إف -ٔ
 وضعيا بحكـ بيا تتمتع التى (الثقة وبالتالى) النفوذ إلى اتاريخيًّ  يرجع إنما االجتماعية الحياة عمى

 .إلنتاج فىا اووظيفتي
 عدـ موقؼ تقؼ التى الجماعات تمؾ عمى االنضباط خ"اقانونً " الدولةالجبرية قوة جياز يفرض -ٕ
ف السمبىخ أو اإليجابى" القبوؿ"  لمحظات تحسبا كمو المجتمع لمواجية أنش  قد الجياز ىذا كاف وا 

 .التمقائى القبوؿ ماتعذر إذا والقيادةخ السيطرة ليا تتعرض التى األزمة
 البورجوازيةخ الطبقة نشأة مع فرنسا تاريخ فى الييمنة لظيور اأساسيًّ  مثبلً  جرامشى ويرى

 إلى تسع ولـ األخرىخ الطبقات وبيف بينيا المرور تنظـ السائدة الطبقات تكف لـ خٜٛٚٔ ورةث فقبؿ
 المغمقةخCast    الطبقية الخاصة مفيوـ يسود وىنا خ"إيديولوجيا"و افنيًّ " الطبقية دائرتيا توسيع"

 عمى قادرة دائمة حركة فى كتنظيـ نفسيا فتطرح البورجوازيةخ الطبقة أما. جرامشى يقوؿ كما
دماجو بأجمعوخ المجتمع استيعاب  كى الدولة وظيفة فتتحوؿ واالقتصادىخ االثقافى مستواه فى وا 
 مف المجتمع تقؿوين الييمنةخ  زو ميمة مع البورجوازية نمو فترة وتتمثاؿ المربيةخ الدولة تصبح
ال الفوقيةخ البنى تنمية مرحمة إلى الكنيسة– الدولة مرحمة  .اازدىارى قبؿ الدولة تبلشت وا 

 الميمى، الحارس – الشرطى،الدولة – الدولة)لمدولة المختمفة التسميات جرامشى ويرصد
 ووظيفة الحكومة وظيفة بيف لفترة سادت التى االزدواجية يبيف كى (ىيجؿ عند الدولةاألخالقية

 الدولة لتعريؼ الضرورى اإلثنيف بيف بالتوازف الوعى حتى المدنى المجتمع مؤسسات تكويف
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 المندرجة الوظائؼ أداء فى السائدة لممجموعة كوكبلء اأساسيًّ  ادورً  المثقفوف يمعب حيث واتساقياخ
 .الييمنة إطار فى

 تحقؽ التى اإليديولوجية الدولة ألجيزة شامؿ لمفيوـ المتكامؿ التنظيـ إلى يصؿ أف ودوف
 المجتمع فى لمييمنة المختمفة لآلليات جرامشى وصؼ االتوسيرخ وصفو كما المجتمع فى الييمنة
 جياز" أو "البورجوازية ىمينة" البرلمانى، المجاؿ فى ممارسة)" ىيمنةسياسية" المدنى

 السمطات تقسيـ معركة األساس فى ىنا ويعنى" )السائدة لمطبقات الثقافى – الييمنةالسياسى
 الصناعة رجاؿ األمريكى المجتمع فى أنشأىا كما خ"المصنع فى الييمنة" ،(الدستورية ومعركة

 فجياز خ أفضؿ إنتاجية أجؿ مف واألسرية الجنسية العماؿ أخبلقيات تنظيـ وتستيدؼ ومنظروىاخ
 حتى مدرسةال مف) التعميـ تنظيـ مف الواقع عمى تييمف مختمفة مستويات مف يتكوف الثقافة

 اإلعبلـ تنظيـ خ(المتاحؼ إلى العامة المكتبة مف) ثقافية تنظيمات خ(الجامعة
 تنظيـ تكونوخ الذى الحياة إطار الديفخحتى ختنظيـ (إلخ. المجالت الصحافةاليومية،نظاـ)

 .التفكير وأنماط األخبلقى والمعيار الحياة سموؾ فى آثاره ىذا فمكؿ إلخخ. المعمارية المدفخاليندسة
 لمصطمحات اوفقً  بشدةخ يياجـ" الكواكبى عبدالرحمف"الكبير مفكرنا نجد العربىخ فكرنا وفى

 البنية فىمجموعيا تشكؿ عدة جوانب فى ةر المدم آلثاره امتتبعً  خ"االستبداد" الثقافة ونوعية العصر
 !البشرى المجتمع" زإيد"ػ ب –التشبيو صح إذا -نصفو يجعمنا مما المجتمعيةخ
 فى المستبد عمييا يعتمد التى والعوامؿ الركائز تمؾ وأصدقوخ تصوير أروع لنا يصور فيو

 القوتيف" يمثبلف إنما" المنظمة والجنود األمةخ جيالة" أف فيرى المواطنيفخ واستعباد الحرية قير
 محمد) رقيب أو حسيب دونماخ  استبداده فى يمعف المستبد تجعبلف المتيف" الميولتيف اليائمتيف
 (.03: 3950 عمارة،

 بأنواع محفوؼ االستبداد" أف يقوؿ عندما الركائز ليذه تحديده فى الذروة يبمغ ىو بؿ
 وقوة الماؿخ وةقو  الجنسخ  ريب الجند كاف إذا السيما الجندخ وقوة اإلرىابخ قوة: منيا التى القوات

 ".جانباأل مف األنصار وقوة الثرواتخ أىؿ وقوة الديفخ رجاؿ قوةو  خ القسوة عمى إللؼا
 استبدادى حكـ نظاـ عف يتحدث عندما الحديث السياسى لؤلدب الكواكبى ترؾ فماذا

 خ"الثروات" تممؾ التى الداخمية والرجعية خ"األجانب" المستعمريف نفوذ عمى بقائو فى يعتمد رجعى
 الدولة" ماؿ"و المستبدخ لخدمة السماء رساالت تستخدـ التى" الديف رجاؿ" مف الضالة والفئة

 إف ؟"والركود القسوة وألفتيـ" الناس واستكانة البوليسيةخ المرتزقة" لجند قوةا"و خ"اإلرىابى" وجيازىا
 .ىذاالباب فى جديد إلضافة امكانً  الحديث الثورى السياسى لؤلدب يدع لـ الكواكبى

يمانوخ لمحريةخ وعشقو لبلستبدادخ الكواكبى بغض عمى لداللةا فى احسمً  أبمغ وليس  بؿ وا 
 االستبداد و مبة القانونيةخ السمطة اختبلؿ فى ىببلءخال سبب حصره مف والقانوفخ لمدستور ديسوتق

 أف العميؽخ الطويؿ البحث بعد المدققوفخ الحكماء أثبت قد " أنو يقوؿ حينما الحكـخ نظاـ عمى
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 ونيةالقان السمطة وجود وىو أال لوخ ثانى ال واحد أمر ىو حواء بنى شقاء لكؿ األصمى المنشأ
: 3950 عمارة، محمد)" عمييا أشخاص أو شخصية سمطة لغمبة أو لفسادىاخ قميبلخ ولو منحمة
02.) 

 ىؤالء الحاضرخ العصر فى حولنا مف الكثيريف يناقش الكواكبى أف إلينا ليخيؿ إنو بؿ
 الذى والديف ضاعتخ التى األخبلؽ عف بالحديث وتخمفيا المجتمعات عبودية أسباب يخفوف الذيف
 التمسؾ فقد وسببو مريضخ الشرؽ: يقوؿ آخر وقائؿ: "فقاؿ الكواكبى فيجادليـ سمطانوخ ذىب

 عف ناش  الديف فى التياوف بأف الحكـ إلى لبمغ األسباب تتبع لو أنو مع. يقؼ ثـ بالديفخ
 ".السياسية الحرية ىى المفقودة العافية وأف االستبدادخ

 حد عند التقؼ الديمقراطية أف إلى نبيوت الكواكبىخ فكر فى النظر يمفت ما أبمغ ومف
 ىو الفتور سبب إف: "انصًّ  يقوؿ حيث اجتماعىخ مضموف مف ليا دَّ البُ  بؿ السياسىخ المضموف

 بعد فصارت اختمامً  ديموقراطية أى اشتراكيةخ نيابية كانت حيث اإلسبلميةخ السياسة نوع تحوؿ
 أشبو صارت ثـ األساسيةخ الشرع بقواعد يدةمق ممكية الداخميةخ المحاربات تمادى بسبب الراشديفخ
 (.01: 3950 محمدعمارة،)" بالمطمقة

 الحرية لقضية كتاباتو مف الكثير سكرَّ  فقد خ(70: 3971 خالد، محمد خالد) أما
 ىنا إليو استندنا الذى الذكى العنواف ىذا نبلحظ وليذا والطغيافخ داداالستب ومياجمة والديمقراطية

 القوة باستخداـ تغرى كانت التى خٕٜ٘ٔ يوليو ثورة قياـ أجواء فى كتبو وقد خ(اأبد. الديمقراطية)
 تفسد المطمقة السمطة أف امؤكدً  المصرىخ بالشعب النيوض وىو نبيؿ ىدؼ لتحقيؽ والعنؼخ

 يقؼ أنو تفرده معنى وليس بالسمطةخ الحاكـ تفرد مف أضر ىناؾ ليس أف أساس صاحبياخعمى
 ادستورً  يضع وقد النازىخ أو الفاشى البرلماف  رار عمى ابرلمانً  يؤلؼ قدف وحدهخ الحكـ مسرح عمى

 لعينيف مفتوحةا تعيش أف الرشيدة األمة عمى يوجب أف شأنو مف وىذا دكتاتوريةخ امتيازات يعطيو
 صاحبو يفسد المطمؽ الحكـ بأف تؤمف أف وعمييا" الدستور رأسيا وعمى السياسيةخ مقوماتيا عمى
ذفخ اخقديسً  كاف ولو  عمى حرصيا اإلعجاب ىذا مع ينمو أف وجب بحاكـخ إعجابيا ازداد فكمما وا 

 تدعونا عنا خارجة أشياء ىناؾ ألف بؿ فاسدوفخ بطبيعتنا ألننا نفسد ال إننا. وتحذيره مراقبتو
 ."األشياء ىذه رأس عمى المطمقة والسمطة. وجداننا فى وتسكبو قموبناخ فى وتزينو لمفساد

 مر أنو مف حياتوخ فى موقؼ عف كتبو قد ىتمر كاف بمقطع خالد محمد لدخا استشيد وقد
 ليس جيوبو أف وجد لكنو وقراءتوخ اقتناءه وتمنى موضوعو أعجبو امعروضً  اكتابً  فوجد مرة بمكتبة

 أولئؾ أحد" يكوف أف وتمنى العمـخ مف الناس ُيحـر أف شديد ألـ خاطر بذىنو فطاؼ يكفىخ ما بيا
باحة العمـ خدمة فى ثروتى كؿ بوضع اأمرً  فييا أصدر واحدة ساعة بلبالك الرأسمالييف  فرصتو وا 

 "!لمجميع
 المشاعر؟ ىذه مف أنبؿ ماىو ىناؾ ىؿ



082 
 

ا بعيد مفاتيحياخ معظـ يديو بيف يجمع وأخذ السمطةخ إلى الرجؿ وصؿ أف بعد حدث فماذا
 ؟ءلةاوالمس المحاسبة عف

 إلى االضطيادخ أنواع أقسى كبار معرفة برواد وأنزؿ والعمماءخ لمعمـ ودلد عدو إلى تحوؿ 
 !الببلد خارج اليرب بعضيـ استطاع أف

 وأمره وصايتو تحت والتشريع الرأى ومصادر الجامعات ووضع. 
 الثانية العالمية الحرب طواؿ ا اليً  اثمنً  كميا البشرية ودفعت. 

 

 :الصفوة 
 أسباب المتبلؾ متواصؿ جيد وىناؾ البشرىخ المجتمع مسيرة وطواؿ اإلنسافخ حياة طواؿ

 .القوة أشكاؿ فى متنوعة اختبلفات مع المرادخ عمى لمحصوؿ الفعالة الوسيمة باعتبارىا القوةخ
 المقدمةخعمى فى لمسمطةخ المالكة الحاكمةخ القوة ختبدت  المتعددة القوة أشكاؿ بيف ومف

 .ومحكوميف حاكـ. ومقوديف قائد مف لياََ  دّ البُ  المجتمعية المسيرة أف اعتبار
يكوف ىناؾ  خ إنسانى تجمع ىناؾ داـ فما المجتمعيةخ السنة ىذه تتبدى التعميـ عالـ وفى

 دَّ فبلبُ  معينةخ وأساليب وسائؿ بذاتيا تتطمب األىداؼ وىذه مشتركةخ أىداؼ لتحقيؽ حثيث سعى
 الوزير ستوىم إلى نصؿ المختمفةخحتى التعميمية المستويات فى يتبدى مما المسيرةخ يقود" قائد" مف

 .التعميـ بشئوف المختص
 والدارسيفخ الباحثيف نظر تستمفت تكف لـ لكنيا. التاريخ بامتداد تمتد بشرية سنة إذف ىى

 .عقود عدة منذ نجدىاا أصبحن التى الصورة بيذه
 واالجتماعى السياسى الفكر فى ردعنيؼ مف الماركسية أحدثتو ما باحثينا نظر ولفت

 عديدة نظريات ظيور فى اواضحً  ذلؾ بدا حيث العشريفخ القرف وأوائؿ رخعش التاسع القرف خبلؿ
 عمى يشتمؿ مجتمع كؿ بأف التسميـ طريؽ عف عنيا الدفاع إلى وتسعى القائمة الحكـ نظـر تبر 

 فى القوة مقاليد األولى الفئة تتولى ذلؾ وبمقتضى محكومةخ وفئة حاكمةخ فئة: ىما أساسيتيف فئتيف
 بينما المجتمعخ فى األساسية القرارات إصدار فى النيائية السمطة صاحبة حتصب بحيث المجتمع
: 2002 طنطاوى، حسف)قراراتيا وتنفذ الحاكمة الفئة طاعة فى المحكومة الفئة ميمة تنحصر

12.) 
 قبؿ تنبو (191: 2خمدوف،ج ابف) العبقرى مفكرنا أف -األسؼ مع -كثيريف وفات

 فى فصؿ)بعنواف مقدمتو فى عقده الذى الخاص الفصؿ فى الحقيقة ىذه إلى قروف بعدة ماركس
 تجرى التى الغاية أف فى فصؿ  مف وماأعقبو خ(سواىا مف التغمب عمى أقدر الوحشية األمـ أف

 فى يحتاجوف اإلنسانية بالطبيعة اآلدمييف أف" الجزء ىذا فى قرر خحيث الممؾ ىى العصبية إلييا
 ".بعض عف بعضيـ يزع وحاكـ وازع إلى اجتماع كؿ
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ذاكانت  ىو لمقوة ممثؿ أظير يرى خمدوف ابف فاف خ (طبقة) فى تتمثؿ أف يمكف القوة وا 
 بوداف أمثاؿ مف الغربييفخ السياسة مفكرى مف  يره شارؾ قد خمدوف ابف ألف وذلؾ خ(الدولة)

 بيذه احتفاظيا قدر عمى وأف قوةخ الدولة أف تأكيده فى و يرىـ والسكىخ وماركس وىيجؿ وىوبز
 الصراع حمبة فى بقاؤىا يكوف واالنييار األفوؿ عوامؿ مف صيا تيا عمى والسير وتزكيتيا القوة

 (.130: 3902 نصر، عبدالمعز محمد) الدولى
 سائر دوف الدولة بيا تتميز التى الخاصية أف يقرر أف فى امطمقً  يتردد لـ خمدوف ابف إف

 فى المتمثمة السيادة تحقؽ ذلؾ طريؽ عف ياوأن واإلكراهخ والغمب القير ىى االجتماعيةخ النظـ
 ودفع والييئاتخ األفراد مف كنفيا فى يعيش مف كؿ عمى إرادتيا بفرض والخارجىخ الداخمى وجيييا
 الدولة لقوة التمجيد ىذا لتبرير واتخذ الخارجخ مف عمييا إرادتو يفرض أف مف ومنعو األجنبى
 .الواقعى أو العممى الطريؽ ثانييماو  النظرىخ أو الفمسفى الطريؽ أوليما: طريقيف

 يديف عما تكشؼ البشرى العمراف فى األوؿ الكتاب مف األوؿ لمفصؿ األولى المقدمة إف
 الدولة قياـ تبرير فى وأرسطو نأفبلطوف ع الموروث اليونانى التقميدى لممنيج خمدوف ابف بو

 المجاؿ ىذا فى والدولة المجتمع قياـ ضرورة عف حججو سياؽ فى خمدوف ابف ويكاد. ووجودىا
 والسياسة ألفبلطوفخ الجميورية كتاب صدر فى نراىا والفمسفيةالتى االجتماعية الحجج نفس يردد
 .عندالفارابى الفاضمة المدينة وفى بؿ رسطوخأل

 نشوء تبرير فى مايأتى المجتمع نشوء أسباب ذكر أف بعد يقوؿ خمدوف ابف لكف
 (:139: نصر عبدالمعز: عف)الدولة

 أف مف فبلبد بيـخ العالـ عمراف وتـ قررناهخ كما لمبشر حصؿ إذا االجتماع ىذا إف ثـ"
 التى السبلح آلة وليست والظمـخ العدواف مف الحيوانية طباعيـ فى لما بعض عف بعضيـ يدفع

 لجميعيـخ موجودة عنيـخألنيا العدواف دفع فى كافةخ عنيـ العجـ الحيوانات لعدواف دافعة جمعت
 جميع لقصور  يرىـخ مف يكونوف وال بعضخ عف بعضيـ عدواف يدفع آخر ش  مف دَّ فبلبُ 

لياماتيـخ مداركيـ عف الحيوانات  والسمطاف الغمبة عمييـ لو يكوف منيـ اواحدً  الوازع ذلؾ فيكوف وا 
 أنو بيذا لؾ تبيف وقد. الممؾ معنى ىو وىذا بعدوافخ  يره إلى أحد يصؿ ال حتى القاىرةخ واليد

 ذكره ما عمى العجـ الحيوانات بعض فى يوجد وقد منياخ ليـ والبد طبيعية نسافلئل خاصة
 أشخاصياخ مف لرئيس واالتباع واالنقياد الحكـ مف فييا لمااستقر والجرادخ النحؿ فى كما الحكماء
 ال واليدايةخ النظرة بمقتضى اإلنساف لغير موجود ذلؾ أف إال وجثمانوخ خمقو فى عنيـ متميز

 .والسياسة لفكرةا بمقتضى
 تسمى حيث الحديثخ عصرنا فى المماثمة لمنظرية األساسى اليدؼ أف الواضح ومف

 نياية فى تمثؿ باعتبارىا وأحقيتيا شرعيتيا تكتسب حاكمة صفوة وجود تتناوؿ أنيا الصفوةخ نظرية
 (.12: طنطاوى حسف) مجتمع أى فى القوة بناء لطبيعة نتاجا األمر
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 يحكـ مف: مفاده المنصب مدخؿ خبلؿ مف اميمًّ  تساؤالً  وذجالنم ىذا أصحاب ويطرح
 المؤسسات فى اليامة العميا المراكز أو المناصب أصحاب عف يبحث فيو اليامة؟ المؤسسات
 فى أكبر بداللة ممثمة فئة أو جماعة كانت إذا ما تحديد بيدؼ اليامة واالقتصادية السياسية
 فى اليامة القيادية المناصب ىذه شا مى أف مدخؿال ىذا ويفترض لمقيادةخ اليرمى التسمسؿ

 الثروة) مثؿ عميياخ يسيطروف التى الموارد عمى ااعتمادً  أقوياء المجتمع فى الرئيسية المؤسسات
 ىذه يمتمؾ مف تحديد طريقة فاف ذلؾخ وعمى إلخخ. االنتخابية واألصوات والوظائؼ خ(والسمطة

 المسئوليف كبار ومبلحظة وتحديدىاخ أىمية األكثر ساتالمؤس بتعريؼ القياـ ببساطة تتطمب القوة
 .منيا كؿ فى

 الصناعية بالمجتمعات أساسية بصفة لمصفواتخ الحديثة االجتماعية الدراسات واىتمت
 ىذه فى االجتماعى اليـر خصائص مف اثنتيف عمى خاصة بصفة الدراسات ىذه وأكدت الغربيةخ

 الطبيعة: والثانية الصفوةخ جماعات تعدد ىخاألول خ(352: 3903 بوتومور،) المجتمعات
 عمى –Cole (كوؿ)عرؼ فقد الطبقاتخ وبيف بينيا ولمعبلقة الصفوةخ جماعات بيف اإلشكالية

 مستوى كؿ فى والتأثير القيادة مواقع إلى تقفز جماعات بأنيا الصفوة جماعات –المثاؿ سبيؿ
 كوؿ واستمر. االجتماعى البناء مف ىامة أخرى قطاعات ألى أو لمطبقاتخ كقادة أى اجتماعىخ

نما طبقىخ أساس عمى كميا تقوـ ال الصفوة جماعات بأف قائبلً   ىو فقط الجماعات ىذه بعض وا 
 الصفوة جماعات بيف العبلقة أىمية تظير وال. الطبقة ويمثؿ طبقىخ أساس عمى يقوـ الذى

 فى إال االجتماعى البناء فى التعقد مظاىر تصاحب التى االختبلفات أىمية وكذلؾ والطبقاتخ
 .الديمقراطية أشكاؿ مف شكؿ إلى األرستقراطية مف تطورت التى الحديثة المجتمعات

 المتغيرة العبلقات إلى االنتباه  Raymond  Aron(أروفد ريمون) لفت األسموب وبنفس
 اعىاالجتم البناء بيف لبلرتباطات دراسة فى وذلؾ االجتماعيةخ والطبقة الصفوة جماعات بيف

 الطبقة تشكيؿ فى ىامةح شرائ تعتبر لمصفوة جماعات خمس بيف فييا ميز السياسية والقوة
 النشاط عمى والمييمنوف الحكومةخ فى العامموف والمديروف السياسيوفخ القادة: السياسية

 (.351: بوتومور) العسكريوف والقادة الجماىيرخ وقادة االقتصادىخ
 مثاالً  ٜٜٙٔ عاـ Power Elite القوة صفوة عف لو بحث فى (ميمز رايت) وقدـ

 شا مى أف وافترض القومىخ المستوى عمى القوة بناء خبللو مف حمؿ المدخؿخ ىذا الستخداـ
 وبالتالى األساسيةخ الموارد فى يتحكموف المجتمع فى أىمية األكثر المؤسسات فى العميا المناصب

 الحكومة أف ميمز واستنتج المواردخ ىذه عمىالقائمة القضايا فى التأثير بامكاف يحتفظوف فانيـ
نما األعماؿخ رجاؿ أو الشعب لسيطرة تخضع ال القومية  قدـ وبذلؾ خ(القوة صفوة) لسيطرة وا 
 تقاليد عف ادفاعً  الفعؿ ردود مف سمسمة أثار خمما التعددية نظرية تسمى أخرى لنظرية اتحديً 

 (.11: طنطاوى حسف) الديمقراطية
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 إلى المتحدةخ الواليات فى  Power Elite(القوة صفوة) عف (ميمز) سةدرا تنبينا وربما
 ما عمى الضوء يمقى أف مكف الذىي ىو أنو مع التربويةخ الدراسات مف ا البً  يغيب الجانب ذلؾ أف

 فى (القوة)ة خريط فى متدف موقع مف خاصة بصفة الثالث العالـ فى التربوية النظـ تعانيو
 الصفوة جماعات تترابط أف يمكف كيؼ –واحد مجتمع فى– توضح ذهى ميمز ودراسة. المجتمع
 مف الجماعات ىذه تنحدر وكيؼ العامةخ السياسة أىداؼ عمى امتفقً . امطردً  اترابطً  األساسية
 .بعينيا طبقات

 : يمى فيما تمخص فانيا ميمز طرحيا التى الرئيسية القضايا أما
 اتركزً  أنتجت قد االجتماعيةخ النظـ فى التغيرات عف فضبلً  التكنولوجيةخ التغيرات أف :أوالً 

 .والجماىيرية الصفوة بيف تفصؿ التى اليوة مف بالتالى ووسعت مثيؿخ لو يسبؽ لـ لمقوة
 النظر مجرد مف العممية سياستيا وعمى بعينيا صفوة طابع عمى الحكـ يمكف ال أنو:اثانيً 

 يدرس أف يجب ولكف خ(ميمة حقيقة مؾت أف مف الرغـ عمى) ألعضائيا االجتماعية األصوؿ إلى
 التاريخى وباإلطار والخبرةخ التدريب خبلؿ مف الصفوة أعضاء نظرة بتشكيؿ عبلقتيما فى ااأيضً 

 (.351 ،3903: بوتومور )فيو يوجداف الذى والنظامى
 بناء لتحديد (الشيرة) مدخؿ عميو أطمقوا آخر مدخبلً  الصفوى النموذج أصحاب وأضاؼ

 امركزً  المنيجخ ىذا خبلؿ مف المؤثرة األفراد لتحديد أدوات عدة استخداـ (رىنت)وؿحا وقد القوةخ
 ومحرر الناخبات ورابطة التجارية الغرؼ مف عمييا حصؿ المجتمعخ بقادة قوائـ جمع: عمى

 الذيف األشخاص فاف ولذلؾ منظمةخ المجتمع حياة أف واعتبر المدنييفخ القادة وبعض ىالصحؼخ
 .المجتمع فى القوة بعبلقات ما بشكؿ متصموف المناصب يشغموف

 موضوع فى الباحثيف لدى اقمقً  الصفوة لمفيوـ ميمز رايت قدمو الذى الجديد الفيـ وأثار
 القوة بناء إلى ينظروف والذيف االجتماعخ عمـ فى المسيطر الوظيفى باالتجاه تأثروا ممف القوةخ بناء
 أنو أو والتوازفخ الكفاءة مف درجةعالية تحقيؽ مف االجتماعى النسؽ يمكف وظيفى بناء أنو عمى
 كؿ بمصالح تتعمؽ التى األىداؼ تمؾ العمياخ أىدافو تحقيؽ مف النسؽ تمكف التى الوسائؿ أحد

 االجتماعى التدرج فى يشغمونيا التى المواقع عف النظر بصرؼ المجتمعخ فى والجماعات األفراد
 عف يبتعدوا أف االتجاه بيذا المتأثروف يحاوؿ أف عىالطبي ومف. (70: 3903 أحمدزايد،) القائـ
 عمى وكاف اخفرضً  الجماىير عمى المفروضة القوة نمط إلى يشير أصبح أنو طالما الصفوة مفيوـ
 المجتمعخ فى لمبدأالقوة تعددية رؤية نحو سبيميـ فى الصفوة مفيوـ مع حوار فى يدخموا أف ىؤالء
 مف قميمة قمة أيدى فى القوة تركز فكرة وترفض متعددةخ جماعات بيف القوة انتشار عمى تركز
 .اتامًّ  ارفضً  األفراد

 مف وجماعة خR. Dahl (روبرتداؿ) األمريكى والسياسة االجتماع عالـ الفيـ ىذا وتزعـ
 التى ىافف نيو دراسة إجراء قبؿ ولكف. نيوىافف مدينة فى أجريت الدراسات مف سمسمة فى أتباعو
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 الصفوة مفيوـ بحدة فييما انتقد مثاليف داؿ طمب القوةخ بناء فيـ فى التعددى االتجاه دعائـ أرست
 وجود عمى يؤكد الصفوة مفيـو خمؼ الكامف الفرض كاف إذا بأنو القوؿ إلى ذىب حيث الحاكمةخ
 ىذا اختبار أجؿ مف فانو النسؽخ داخؿ اآلخريف فاعمية عمى اتأثيرً  يمارسوف األفرادخ مف جماعة
 : (70: 3903 أحمدزايد،)أف البد الفرض

  امضخ قوؿ (ب) مف أكثر قوة يمتمؾ (أ) أف فقولنا القوةخ فيو تمارس الذى المجاؿ نحدد - أ
 .(أ)قوة فيو ظير الذىت المجاؿ يحدد ال أنو طالما

 الجماعة تجاه متماثمة بأفعاؿ يقوموف الذيف لمفاعميف النسبى التأثير درجة فى الفروؽ تحديد - ب
 ىذلؾ معف فاف النسبىخ التأثير ىذا الجماعةعمى بيف اإجماعً  ىناؾ أف وطالما. عمييا فيؤثرو  التى
 .حاكمة صفوة توجد ال أنو

 عند األمر ىو كما خ(السمطة) حوؿ تدور أخرى بصيغة الصفوة عف اجتماع عمماء وكتب
 ياب،د حافظ محمد)Foucault. M  (فوكو ميشيؿ) والفمسفة االجتماع وعالـ الفرنسىخ المفكر
 ىو ما لنعرؼ عشر التاسع القرف انتظار البلـز مف كاف أنو فوكو يذكر حيث خ(103: 3901

 مف. يستغؿ مف نعرؼ إننا السمطة؟ ىى ما قريب وقت إلى نعرؼ ال ربما ولكنناخ االستغبلؿخ
 السمطة الماركسية عرفت لقد. فأكثر أكثر مشتت ش  السمطة لكف يحكـخ مف. ينتفع مف .ديستفي
 بيذا نقبؿ حيف ولكف بمصالحياخ محددة سائدةخ طبقة تمتمكيا السمطة حيث المصمحةخ ظبألفا

 (المثقفيف بعض مثؿ) ليـ مصمحة ال اأناسً  أف نتصور كيؼ: ىى بصعوبة نصطدـ التفسير
 االستثمارات بألفاظ ألنو ذلؾ منيا؟ ذرة عمى محصميف باستمرار السمطة ويعانقوف يتبعوف

 استثمارات ىناؾ. النيائية الكممة ىى ليست المصمحة الوقتخ نفس فى ةوالبلشعوري االقتصادية
 المصمحة المرءخألف مصمحة ضد فقط ليس الر بة تقؼ أف الحاجة عند يمكف أنو تفسر لمر بة
 وتساءؿ. مصمحة مف ا ورً  وأبعد أعمؽ بصورة اأحيانً  المرء ير ب أف يمكف بؿ اخدومً  الر بة تتبع
 تقرر كما المجتمعخ فى أخرى جماعة أى سمطة عمى تعمو التى لسمطةا الدولة تمثؿ ىؿ: فوكو
 السياسة؟ عمـ أدبيات ذلؾ

 العمميات كؿ فى حاضرة: "الواسع بمعناىا السمطة أف رأى Rخ Barthes(بارت روال)إف
 والطبقات الدولة عمى فحسب قاصرة ليست فيى االجتماعىخ التبادؿ فى دقة األكثر االجتماعية
 والعبلقات واألخبار واأللعاب والمشاىد الجارية واآلراء الموضات لتشمؿ تمتد ؿب والجماعاتخ

 .مناىضتيا تحاوؿ التى الفعؿ ردود فى وحتى والخاصةخ العائمية
 معطييف عمى وظائفيا تأدية فى تعتمد -عنده– فالسمطة أكثرخ األمر حدد فقد فوكو أما
 ومصانعخ وعيادات وجيوش ومدارس وفسج مف القمعية المؤسسات استمرارية: ىما مترابطيف
 .المؤسسات ليذه المبررة اإليديولوجيا وانتشار

 (:100: دياب)األسس مف عدد إلى السمطة وتستند
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 .منيا الطبقات جردت احتكرتيا فاذا مسيطرةخ طبقة تممكو ما ىى السمطة حيث االمتبلؾخ -ٔ
 االحتفاظ أو تقاسمو أو انتزاعو اليمكف امتبلؾ مجرد ليست السمطةعنده إذ المبدأخ ىذا فوكو وينتقد

 تمارس أنيا أى مبلمحوخ كافة وعبر االجتماعىخ البناء مف حيز كؿ فى فعالياتيا تمارس إنيا. بو
 نقط ويمعب إلخخ. الجيرة وعبلقات والمسكفخ الجنسيةخ والعبلقات كالعائمةخ متعددة أنساؽ فى

 بؿ لبلمتبلؾخ قابؿ كش  ال لكف السمطةخ نمتقى اوجوىن نولى فأينـ وانتشارخ توزيع خأو ليا ارتكاز
 تمارسخ ال أو تمارس أف إما فالسمطة لذا متحركةخ تفاوتات مف ويتكوف بممارستوخ تتـ عابر كأمر
 .عبلقةامتبلؾ وليست عبلقة فيى مستمرةخ لتقمبات المعرض اآلنى الصراع مف شكؿ ادائمً  أنيا أى
 تكوف الخاصة السمطات خوحيث ومؤسساتيا الدولة زةأجي فى تتركز السمطة حيث: المركزية -ٕ

 دراسة عف الحالة ىذه فى تختمؼ فبل السمطةخ دراسة أما الدولةخ جياز مف أجزاء المبدأ ىذا حسب
 .السياسة

 أف القوؿ يكفى ال وأنو المؤسساتخ فى تنحصر ال السمطة أف: ذلؾ عكس فوكو ورأى
 –عنده– السمطة نسؽ إف. خارجيا مف أو سساتالمؤ  داخؿ مف الصراع رىاف ىى الدولة أجيزة
 لمصراعات عامة نتيجة ىى نفسيا الدولة إف بؿ. األجيزة ىذه فى يحصر  أف مف وأوسع أعمؽ

 .واألجيزة المؤسسات أساس تشكؿ التى الموضعية
 لتحديد الكبرى العمة ىو اإلنتاج نمط باعتبار  الماركسية فى يتحدد والذى التبعيةخ -1

 بعيف األخذ أما. اإلنتاج إعادة إلى حاجتو بسبب واإليديولوجى السياسى البنائيف طبيعة
 لويس) طوره الذى النسبية االستقبللية مبدأ أى المستوياتخ باستقبللية االعتبار
 دياب،) الكؿ ووحدة العمة وحدة إلى النظرة فى يغير فبل خL. Althusser(ألتوسير
3901 :109.)  

 فيى األخرىخ والعبلقات المؤسسات مع السمطة عبلقات تبلـز عمى يؤكد فوكو أف بيد
 نتيجة عبلقات تتطور مقابؿخ فى لياخ اعممياوأساسيًّ  مف اجزءً  بؿ لياخ بالنسبة خارجية ليست

 فعكس لبلقتصادخ بالنسبة أما. والعبلقات المؤسسات فى الحاصؿ واالختبلؿ والتقسيـ لمتفاوت
 إلعادة الضامف وليس اإلنتاجخ جياز فى مؤسس صرعن السمطة أف صحيحخأى الماركسية المقولة
 .اإلنتاج

 العالـ فى خاصة مكانة لياى خالت(اإلدارية الصفوة) عمى (353: 3903 بوتومور،)وركز
خ وجو عمى الثالث  نظف ال مكانة  ممايحتؿ القروف عبر المصرية مسيرتنا تشير كما وىى العمـو

 ".الحكومة" عمى وقياميا المصريةخ الدولة قدـ باعتبار مثميماخ آلخريف يكوف أف
 كؿ فى– العميا اإلدارة مستويات فى العمـو وجو عمى الحكوميوف الموظفوف ويشكؿ

 التى األقمية بمعنى خ"السياسية الطبقة" أو خ(الحاكمة الصفوة)مفا ىام اقطاعً  –المعقدة المجتمعات
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 المجتمعات فى لموظفيفا كبار وضع ويعتبر. الزمف مف فترة أى فى بالفعؿ المجتمع تحكـ
 ونمو. الدولة أنشطة فى اليائؿ لمتوسع نتيجة وذلؾ اخمؤثرً  اوضعً  بصفةخاصة الحديثة الصناعية

 الدراسية الشيادات عمى يعتمد مينى كعمؿ المينية الخدمات وتنظيـ العامةخ لئلدارة الفنى التعقيد
 المناقشات لكؿ بداية نقطة راطيةالبيروق عف كتاباتو تمثؿ فيبرخالذى ماكس أكد ولقد. والتدريب

 ادائمً  يكوف (المتطور البيروقراطى بالتنظيـ المرتبط القوة) وضع أف الموضوعخ الحديثةحوؿ
 الزعيـ يواجو خفعندما امتفوقً  وضعا -العادية الظروؼ تحت – يكوف أف بؿ اخراسخً  اوضعً 

 سطحىخ معرفى وضع فى ونفس يجد فانو الئلدارةخ مديرً  يعمؿ الذى المدرب الموظؼ السياسى
 يتمتع والذى بأسرهخ مجتمعا يحكـ الذى السياسى الزعيـ ىذاعمى فينسحب بخبرةاألوؿخ بالمقارنة
قالة لبلستفتاءالعاـ والدعوة المبادأة بحقوؽ  .المنتخب البرلمانى السياسى الزعيـ الموظفيفخأو وا 
 األخرى باألنماط مقارنتيا ؿخبل مف مبدئية بصورة اإلدارية الصفوة طابع تحديد ف ويمؾ    

 ومحددة اخنسبيًّ  صغيرة كونيا فى ألخرى الصفوةا جماعات عف تختمؼ فيى الصفوةخ لجماعات
 فانيا ذلؾ عف وفضبلً . ومتماسكة خ(المينة وممارسة المشترؾ لمتدريب كنتيجة ) ومتجانسة بدقةخ
 التى األخرى الجماعات مف عدد عف بذلؾ تتميز وىى السياسيةخ القوة ممارسة فى مباشرة تنخرط

 السياسييف القادة مف المكونة الصفوة وتختمؼ. القوة تنقصيا ولكف عاليةخ اجتماعية ىيبة تمتمؾ قد
 حدودىاخ فى اوضوحً  أقؿ كونيا فى اإلدارية الصفوة عف –مباشر بشكؿ بالقوة تيتـ التى وىى–

 ومتصارعة متنافسة فرعية سياسية جماعات الحديثة المجتمعات فى نجد حيث اخترابطً  وأقؿ
 صعوبة أكثر فانيا المثقفيف صفوة أما. (واحد حزب داخؿ تكتالت أو متعارضة سياسية أحزاب)

 جماعات معظـ مف لمكممة الدقيؽ بالمعنى قوةخ وأقؿ اترابطً   وأقؿ اختنظيمً  أقؿ فيى تعريفياخ فى
 ولكنيا اإلداريةخ الصفوة مع ةعديد وجوه مف تتشابو فانيا العسكرية الصفوة أما األخرىخ الصفوة
 (. 351 ،3903: بوتومور) السياسية لمقوة المباشرة الممارسة مف عادة تستبعد

 تقـو ما افأحيانً  العسكريةخ صفوتيا وضع يختمؼ الثالث العالـ فى مجتمعات ىناؾ لكف
 طبيعة أف حيث اخبأسً  األشد القوة ىى وتصبح السياسيةخ السمطة عمى باالستيبلء الصفوة ىذه

 نفسيا؛ السياسية لمحياة مضادة السياسية الحياة فى اوطرقً  أساليب يفرض العسكرىخ تكوينيا
 الحياة لسوية المناسب  ير األمر وىو خ"الطاعة" تتطمب التى" التراتبية" تسودىا العسكرية فالصفوة
 قد ما وىو خمعو تحاور فبل العدوخ ىو العكسرى لممجتمع بالنسبة (اآلخر) فاف كذلؾ. السياسية
 فرص فتتقمص فيوخ السمطة عمى العسكرية الصفوة استيبلء حاؿ فى السياسية الحياة عمى ينعكس
 ولما. العدو وليس والفكرخ الرأى فى" المغاير" المدنية الحياة فى يكوف الذى(اآلخر) مع الحوار
 حالة فى اأيضً  النزعة ىذه تسود مياموخ طبيعة بحكـ" السرية" عمى يحرص العسكرى المجتمع كاف

 فتسود لمناسخ بشأنيا المعمومات تتاح اليامةال ورماأل بمعظـ فاذا السياسيةخ السمطة احتكار
 .وىكذا. اإلشاعات
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 مباشر وبشكؿ بدقةخ لنحدد المقارف التحميؿ ىذا نتجاوز عندما عديدةخ صعوبات وتظير
 التى المبلئمة الشروط ضبع تحديد الممكف مف فانو ذلؾ ور ـ. بعينيا صفوة واتساؽ تميز مدى
 وتشابو إليياخ األعضا توافد أسموب فى الجماعة تحكـ ذلؾ مثاؿ المبدأخ ناحية مف قياميا يمكف

 لنشاط المحد النطاؽ داخؿ األعضاء بيف التفاعؿ ومدى الثقافيةخ االجتماعية الخمفية فى األعضاء
 اأيضً  يمكف كما األعضاءخ بيف( ةالقراب مثؿ) التكاممية؛ والروابط النطاؽخ ىذا وخارج الجماعة
 فى التشابو درجة: الجماعة تضامف عمى الحكـ خبلليا مف يمكف  التى  المعايير بعض تحديد
ذا. المعايير مف ذلؾ و ير الجماعةخ روح عف التعبير ومظاىر الجماعةخ عف األعضاء مفاىيـ  وا 

 مف درجةعالية عف تكشؼ اسوؼ انوف المعاييرخ ليذه اوفقً  اإلدارية الصفوة عمى الحكـ حاولنا ما
 (.357 ،3903: بوتومور) التماسؾ

 ألمانياخ فى لمبيروقراطية برؤيتو تأثر قد البيروقراطية أىمية حوؿ فيبر رأى أف والشؾ
 كاف فقد البيروقراطىخ لمحكـ اتراكمً  عنده تعتبر لبلشتراكيةخالتى المعارضة برؤيتو اأيضً  تأثر ولكنو
 إلى ذىبوا الذيف الماركسيوفخ تبناه الذى المذىب الموضوع ىذا حوؿ تاباتوك فى يياجـ فيبر ماكس
 المجتمع فى البورجوازية حكـ مظاىر مف مظير مجرد ىى البيروقراطية القوة بأف القوؿ

 الدولة عمى ينسحب أمر وىو. االشتراكى المجتمع ظيور بمجرد يختفى سوؼ الرأسمالىخالذى
 أنو إلى وذىب باريسخ لكوميونة ماركس تحميؿ (والثورة الدولة) وكتاب فى لينيف فحص فمقد اخأيضً 
 وذلؾ االشتراكيةخ إلى الرأسمالية مف التحوؿ عممية أثناء العمومييف الموظفيف قوة مف الحد يجب
قالتيـ انتخابيـ طريؽ عف  واقع أف والحقيقة. ليـ العماؿ أجور نفس ودفع وقتخ أى فى وا 

 الدولة أو المسيطر الحزب فى سواء-الموظفيف كبار أف عف يكشؼ كا الشيوعية المجتمعات
 والييبة بالقوة يتعمؽ فيما امتميزً  اوضعً  يحققوا أف عمى قادروف -(ااوثيقً  ارتباطً  يرتبطاف وىما)

   . الحقيقى والدخؿ
 تكف لـ إف الحاكمةخ الصفوة مف احيويًّ  اجزءً  يصبحوا أف عمى قادروف فيـ أخرىخ وبعبارة

 عف االشتراكيةخ األنظمة سقوط قبؿ خ ماضية أحداث كشفت فقد ذلؾ ومع. كميا اكمةالح الصفوة
 المجتمعات فى حتى مطمقةخ حرية ليا وليست المعارضةخ فوؽ ليست البيروقراطية القوة أف

 القوؿ فى الخاصة التاريخية الخبرات ىذه عمى تعتمد أف اممكنً  يكف فمـ عميوخ وبناء. الشيوعية
: بوتومور) والبيروقراطية االشتراكية أشكاؿ بيف العبلقة عف فيبر ماكس يوإل ذىب ما بصدؽ
352 .) 

 بالمجتمعات أساسيةخ بصفة لمصفواتخ الحديثة االجتماعية الدراسات اىتمت ولقد
 االجتماعى اليـر خصائص مف اثنتيف عمى خاصة بصفة الدراسات ىذه وأكدت الغربيةخ الصناعية

 جماعات بيف اإلشكالية الطبيعة: والثانية الصفوةخ جماعات تعدد :األولى: المجتمعات ىذه فى
 .الطبقات وبيف بينيا والعبلقة الصفوةخ
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ويمكف تحديد طابع الصفوة اإلدارية بصورة مبدئية مف خبلؿ مقارنتيا باألنماط األخرى  
لجماعات الصفوةخ فيى تختمؼ عف جماعات الصفوة األخرى فى كونيا صفوة صغير نسبيًّاخ 

ومتماسكة. وفضبًل عف  (وممارسة المينة كنتيجة لمتدريب المشترؾمحددة بدقةخ ومتجانسة  و 
ذلؾ فانيا تنخرط مباشرة فى ممارسة القوة السياسية. وىى تتميز بذلؾ عف عدد مف الجماعات 
األخرى التى قد تمتمؾ ىيبة اجتماعية عاليةخ ولكف تنقصيا القوة. وتختمؼ الصفوة المكونة مف 

تختمؼ عف الصفوة اإلدارية فى كونيا أقؿ  –وىى التى تيتـ بالقوة بشكؿ مباشر –السياسييف  القادة
وضوًحا فى حدودىاخ وأقؿ ترابًطاخ حيث نجد فى المجتمعات الحديثة جماعات سياسية فرعية 

 )أحزاب سياسية متعارضة أو تكتالت داخؿ حزب واحد(.متنافسة ومتصارعة 
 وأقؿ اخترابطً  وأقؿ اختنظيمً  أقؿ فيى تعريفياخ فى صعوبة كثرأ فانيا المثقفيفخ صفوة أما

 فانيا العسكرية الصفوة أما. األخرى الصفوة جماعات معظـ مف – لمكممة الدقيؽ بالمعنى – قوة
 لمقوة المباشرة الممارسة مف عادة تستبعد ولكنيا اإلداريةخ الصفوة مع عدة وجوه مف تتشابو

 المجتمعات مف الغالبة الكثرة عمى يصدؽ بوتومورخ يقولو الذى ذاوى ،(351 :بوتومور) السياسية
 مجتمعات وبعض بؿ الشرقيةخ المجتمعات بعض فى عنو األمر يختمؼ -كمانوىنا -لكف الغربيةخ
 .إفريقيا وكذلؾ الفتراتخ مف طويمة فترة الجنوبيةخ أمريكيا

 التى الصناعية عاتالمجتم فى خاصة أىمية الصفوة جماعات إلى التوافد عممية وتحتؿ
 القوة أجؿ مف والتنافس السياسية الحقوؽ عمى فقط ليس اشتممت ديمقراطية صيغة نحو تطورت

 بمعنى واالجتماعيةخ االقتصادية المساواة مف أكبر مستوى عمى اأيضً  اشتممت بؿ السياسيةخ
 المساواة فم قدر تحقيؽ بأف -فيبر ذىب  كما – القوؿ ويمكف. األقؿ عمى الفرص فى المساواة

 جدد موظفيف إدخاؿ أف طالما البيروقراطيةخ لنمو ضروريا شيئا يعتبر االجتماعية الظروؼ فى
 حيث مف– المواطنيف لكؿ تتاح عندما فقط تحقيقو يمكف والمؤىبلت لمقدرة الصاـر اإلحساس وفؽ
 عيةاجتما شريحة أعضاء عمى قصرىا مف بدالً  العامةخ الوظيفة إلى الوصوؿ سبؿ – المبدأ

 لمبادئ منطقية نتيجة ىو الميارات عمى الوظيفة ىباعتماد يناد الذى المذىب أف فالواقع بعينياخ
 .واإلخاء والمساواة الحرية

 المجتمعات مف كثير عف ينفرد يكاد يجده المصرى لممجتمع األولى لمعصور والدارس
 عرفت التى المجتمعات ـأقد ربما مصر أف بحكـ اإلداريةخ لمصفوة والرئيسية الضخمة بالمكانة

 ظؿ بؿ. اإلدارى الجياز وتضخـ وسطوتياخ اإلدارية التقاليد مف رسخ مما خ(الحكومة) فكرة
 فى مضموفخ أنو أساس خعمى"موظؼ" مف بناتيـ تزويج يفضموف قصيرة  ير فترة المصريوف

 . لقاضى بياا يحكـ أف يمكف التى" النفقة" عمى الحصوؿ حيث مف االنفصاؿخ حالة

 تمتمؾ التى الجماعة وبيف  الحاكمةخ الصفوة بيف اخمطً  ىناؾ أف إلى Dahl (داؿ) ىبوذ
 مف أكبر اتأثيرً  تمتمؾ التى الجماعة وبيف الحاكمةخ الصفوة بيف أو الضغطخ أو لمضبط عالية قدرة
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 مثؿ القوةخ بناء بعممية المتصمة النتائج بعض إلى داؿ دفع ما وىو السياسىخ النسؽ داخؿ  يرىا
 : (75: 3903 زايد، أحمد)

. األحواؿ مف بحاؿ واحدة جماعة أيدى فى تتركز وال متعددةخ جماعات عمى تتوزع القوة -
 يمعب فاعؿ كؿ وأف واحدةخ مطمقة حقيقة توجد ال أنو مؤداىا التى الفكرة ىنا التعددية وتتضمف

 ال بحيث العناصر بيف متعددة متقاطعة عبلقات ادائمً  ىناؾ وأف واحدخ وقت فى دور مف أكثر
 قدرة زادت فكمما القراراتخ عمى التأثير فى القوة تتبدى. - األخرى عف امتميزً  اموقعً  إحداىا تمثؿ
 لكؿ بأف القوؿ الصيا ة ىذه وتتضمف. قوتو زادت كمما السياسيةخ القرارات فى التأثير عمى الفرد
 مصادر مف يمتمكو ما استخداـ فى نجح لو بحؽ اقويًّ  يكوف أف يستطيع وأنو قوةخ مصادر فاعؿ
 فيناؾ المنافسةخ فكرة أيضا الصيا ة تتضمف كما. السياسية القرارات اتخاذ عممية فى التأثير فى
 .المتنافسة الجماعات مف كبير عدد

 فى ثقؿ مركز جماعة فمكؿ خ محدودة نطاقات فى مختمفة تأثيرات المختمفة الجماعات تمارس -
 مف أفرادىا ينحدر معيف مجاؿ فى ثقؿ مركز ليا التى الجماعة فاف ىذاخ عف وفضبلً  معيفخ مجاؿ
 تمارس التى األخرى لمجماعات االجتماعية األصوؿ عف تختمؼ متشابيةخ اجتماعية أصوؿ
 .أخرى مجاالت فى تأثيرات

ذا  عمى ىنا االقتصار فمنا ستقمةخم دراسة تناوليا يستغرؽ ،(صفوات) عدة ىناؾ كانت وا 
 يصعب الذيف المثقفوف: أالوىو والتعميـخ التربية بعالـ وثيقة صمة مف مالو ـبحك أجنحتيا أحد

ذا. االجتماعى نفوذىـ مدى تحديد  فمربما خ(جرامشى)ػب الخاص السابؽ الجزء فى تناولناىـ قد كنا وا 
 .والديمقراطيةخاصة المتقدمةعامةخ المجتمعات فى يقوى نفوذىـ أف ىو ىنا إليو اإلشارة يمكف ما

 المصطمح استخدـ وقد خ Intelligentsia(اإلنتمجنسيا)و المثقفيف بيف التمييز ويحسف
 يؤىميـ اجامعيًّ  اتعميمً  تمقوا الذيف إلى لئلشارة عشر التاسع القرف خبلؿ روسيا فى مرة ألوؿ األخير

 لكى الكتاب مف عدد استخدمو حينما دذلؾ بع مدلولو اتسع ثـ العمياخ الفنية بالميف لبلشتغاؿ
 المتوسطة الطبقة) يعادؿ المعنى بيذا وىو يدويةخ  ير ميف فى ينخرطوف الذيف أولئؾ كؿ يشمؿ

 أولئؾ العميا الشريحة وتضـ. دنيا وأخرى عميا شرائح بيف نميز أف داخميا نستطيع التى (الجديدة
دارية روتينية كتابية أعماالً  يزاولوف مف كؿ تشمؿ فيى الدنيا أما عمياخ فنية امينً  يشغموف الذيف . وا 
دارية روتينية كتابية أعماالً  يزاولوفف م كؿ تشمؿ فيى ناحيةخ مف المثقفيف أف عمى  بوتومور،)وا 

3950 :00.) 

 يشكموف أنيـ باعتبار عامة بصفة إلييـ ينظر أخرىخ ناحية مف المثقفيفخ أف عمى
 األفكارخ ونقد ونقؿ ابتكار فى مباشرة يسيموف الذيف أولئؾ مف تتألؼ التى األصغر الجماعة
 الجماعة ىذه حدود تعييف يصعب وقد. السياسييف والمعمقيف والفنانيفخ المؤلفيفخ: الفئة ىذه وتضـ
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 ولكف والصحافةخ التدريس مثؿ الوسطى الطبقة بميف تختمط منيا الدنيا المستويات أف ذلؾ اختمامً 
 .اكافيً  اوضوحً  فواضحة -المجتمع ثقافة مباشرةب تتعمؽ التى– ليا المميزة الخصائص

: المتحضرة  ير المجتمعات فى يمثموف فيـ اختقريبً  المجتمعات كافة فى المثقفوف ويوجد
 فى الفئة ىذه تضـ بينما إلخ. األنساب بأمور والممميف والفنانيفخ والشعراء والكيافخ السحرةخ

 وظائفيـ فأ إال والمحاميفخ والموظفيفخ والفنانيفخ والشعراءخ الفبلسفةخ المتحضرةخ المجتمعات
 المثقفوف يصبح أف يكاد المجتمعات بعض وفى. اممحوظً  ااختبلفً  تختمؼ االجتماعية وأىميتيـ

 .الحاكمة الصفوة إلى مايكونوا أقرب

 فنمو خ الوسطى العصور فى أوروبا جامعات إلى المعاصريف المثقفيف أصوؿ وتعود
 طائفة تمثؿ ال مثقفة طبقة تكويف الممكف مف جعؿ اإلنسانياتخ تعميـ باتساع وارتباطو الجامعات

 الطبقات ماعف حد إلى بعيدة أنيا كما متباينةخ اجتماعية أوساط إلى أعضاؤىا ينتمى دينيةخ
 مفكرى أنتجت التى ىى المثقفة الطبقة وىذه اإلقطاعىخ بالمجتمع الخاصة الحكـ ومذاىب الحاكمة
 تزعموا حينما لممجتمعخ نقادا يـأنفس مف المثقفوف جعؿ خاصة بصفة فرنسا وفى. التنوير عصر
 كنقاد– بالذات ىذا ودورىـ. القديـ النظاـ عف المدافعة والكنيسة الحاكمة الطبقة معارضة لواء

 والحركات الثورية الحركات فى دورىـ إف. المعاصريف المثقفيف باىتماـ حظى الذى ىو –لممجتمع
 ا البً  وىى عديدةخ كتابات أكدتو ما ىو خاحديثً  النامية المجتمعات وتغيير عامةخ بصفة العمالية
 (.00: 3950 بوتومور،) البموريتاريا ثورة عف ماركس نظرية نقد سياؽ فى تظير ماكانت

 والمعمميف والفقياء الديف عمماء فريؽ فى المثقفوف مثؿي اإلسبلمىخ العربى مجتمعنا وفى
 بالعقيدة ترتبط نزعة مف المجتمع ىذا بو اتسـ ما بحكـ األىـ المكانة الديف عمماء واحتؿ والشعراءخ

 .الدينية

 جعمت عاليةخ مكانة والعثمانييف المماليؾ عيدى طواؿ خاصةخ بصفة األزىر لعمماء وكاف
 .لسمطةا ممثؿ قبؿ مف ظمـ عمييـ وقع إذا لمجماىيرخ مبلذا منيـ

 خطابو تركيز عمى حرص خٜٛٚٔ سنة مصرو لغز  بونابرت نابميوف حممة وعندماجاءت
 استماع يقولوف ما إلى تستمع المصرييف مف الغالبة الكثرة أف امسبقً  لعممو األزىرخ عمماء ىإل

 .والمقتنع المصدؽ

 كاف كيؼ مصرخ أرض الفرنسية الحممة مغادرة أعقبت التى الفترة تاريخ كتب وتشير
ف خ٘ٓٛٔ عاـ مصر عمى اواليً  عمى محمد اختيار فى الحاسـ الدور األزىرخ لعمماء  قد كاف وا 
ضعافوخحتى نفوذىـ لمحاصرة عاد  . والسمطة بالقوة ىو ينفرد وا 
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 : المعرفة اجتماع عمـ

 باجتماع نقصد فماذا المعرفةخ اجتماع بعمـ اوثيقً  اارتباطً  التربية اجتماع عمـ ويرتبط
 المعرفة؟

 وما وظواىرىا االجتماعية الحياة بيا تفسر التى (الحقائؽ) مف البشرى الفكر نتاج إف
 فى إلييا يصؿ التى العممية الطبيعية الحقائؽ تمؾ مف نتاجو عف يختمؼ أحكاـ مف حوليا ريصد
 والحقائؽ مستقرةخ ثابتة العممية الطبيعية فالحقائؽ الطبيعةخ وظواىر المادى لمعالـ كشفو

 ينتج اإليدروجيف مف ذرات أربع مع األوكسجيف مف ذرتيف تفاعؿ إف. اعتبارية متطورة االجتماعية
 والكيرباء النحاسخ كبريتات ينتج المركز الكبرتيؾ حامض مع النحاس وتفاعؿ الماءخ مف تيفذر 

 أف فاما يتغيرخ ال ثابت العممية الحقائؽ ىذه أمثاؿ عمى الحكـ إف. ومحددة معروفة وخواصيا
 الحقائؽ صدؽ إلى االطمئناف ويمكف مضبوطةخ  ير أو مضبوطة اطئةخخ أو صحيحة تكوف

عاش فيو  الذى أوالعصر إليياخ توصؿ الذى الشخص عف النظر بصرؼ صدقيا ـعد أو العممية
ىذا الشخصخ ودوف اعتبار لظروؼ حياتو العائميةخ أو عدد أوالده. أما تفكير اإلنساف البشرى 
المرتبط بالمجتمع والحياة والقيـ وتنظيـ العبلقات بيف األفرادخ بؿ وما يتصؿ مف تفكير بأحسف 

حقائؽ العممية فمعظمو مرتبط بالزماف والمكاف وال يقبؿ الحكـ العاـ المطمؽ الستقبلؿ الالطرؽ 
بالصدؽ أو الثبات دوف وضعو فى الواقع االجتماعى الذى يوجو نظر اإلنساف إلى تقدير معيف 

 –مف وجية نظر عمماء االجتماع  –لؤلمورخ فأ مب القضايا واألفكار التى ترتبط بيذه المياديف 
حامد عمار، )إال مف منظار اعتبارى يرتبط بموقؼ المفكر فى زمانو ومكانوال يمكف تفيميا 

3901 :10.) 
  الذ المحتوى عرؼ إذا إال اكثيرً  اشيئً  يعنى ال المفظى مفيوميا أو الفكرة ظاىر إف
 استغبلالً  الظاىرى المعنى استغؿ قد التطبيقى المجاؿ فى الحقيقى محتواىا يكوف فربما ىتضمنوخ

" طبيعية"و" معقولة" تعتبر كانت اأفكارً  نسرد أف نستطيع كذلؾ. الواقعى المضموف وراءه يخفى
 أو" الصدؽ" أو "الطبيعية" أو "المعقولية" ىذه ليا تعد لـ مختمفةخ عصور فى" منطقية"و" صادقة"و

 كالحرية اإلنسانية بالمثؿ العصور مختمؼ فى المفكروف نادى ولقد. عصورأخرى فى المنطقية
 أياـ منذ واألبعاد الحدود ونفس المقصدخ ونفس المعنى نفس المثؿ ليذه كاف فيؿ والعدالةخ
 ىذه مثؿ مفاىيـ اختمفت فقد بالنفىخ تكوف الواضحة اإلجابة أف نظف ىذه؟ أيامنا حتى أفبلطوفخ

 .باطنى ومعنى ظاىرى معنى لو كاف األفكار مف وكـ وتطبيقاتياخ ومضامينيا المثؿ
 الحاؿ ىو كما– المجتمع فى الفكرى االجتياد أف تقرر" المعرفة ماعيةاجت" قضية أف الحؽ    
نما اخخالصً  افكريً  ااجتيادً  ادائمً  ليس –األفراد لدى  مف يحويو وما االجتماعى الجو بتأثر يتأثر وا 
ف وميوؿخ أىواء  أخذت إذا مكنونياخ يعرؼ أو  ورىا يسبر أف يمكف ال وأبعاده الفكر مضاميف وا 
 لمعصر العامة االجتماعية والدالالت القوى ضوء فى بواطنيا الستكشاؼ محاولة وفد عبلتيا عمى
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 العبلقات ومعرفة القوى تمؾ إلى نسبتيا يقتضى الكامؿ فيميا إف بؿ األفكارخ تمؾ فيو تسود الذى
 أفكار مع تعارضيا أو شيوعيا أو ظيورىا عوامؿ مف وكانت بياخ اقترنت التى االجتماعية والدوافع
 (.11: عمار حامد) أخرى

 أنماط بيف العبلقات إيجاد إلى يسعى (المعرفة اجتماعية) منيج أف القوؿ يمكف وىكذا
 التى المختمفة االجتماعية الظروؼ وبيف والتصورات والمفاىيـ واألحكاـ والمعتقدات األفكار مف

 البشريةخو لتجاربوا الخبرات مف معينة بأنواع الفكرية االتجاىات ارتباط تؤكد وبذلؾ فيياخ تظير
 مضموف اإلطار نفس فى تضع كذلؾ العاـخ المفظى مظيرىا فى تبدو كما عبلتيا عمى تقبميا ال

 فى والتجسيد التطبيؽ عالـ إلى امتدادىا ومدى لياخ تعطى التى والقيمة ومحتواىا األفكار ىذه
 .االجتماعية والمؤسسات النظـ

 لوخ اممكً  ليس النقدىخ لبلتجاه الكبرى كائزالر  أحد يعد الذى المعرفة اجتماعية منيج إف
 يكسب مما مغايرةخ إيديولوجية توجيات إلى ينتموف ممف لمغرابةخ ويا خ آخروف إليو توصؿ فقد

 عاـ قانوف وكأنو االتجاهخ كاف اأيً  فكرىخ اتفاؽ موضع تجعمو درجة إلى المصداقيةخ بسمة االتجاه
 .الجميع عمى نفسو يفرض

: 1، ج2000)عيدةخ ذىب ابف خمدوف فى مقدمتو مثاؿخ فمنذ قروف بوعمى سبيؿ ال    
)فصؿ فى أف العمـو إنما تكثر حيث يكثر العمراف، وتعظـ إلى عنونة أحد فصوليا بػ  (929

 خخ وسبؽ لو خ فى موضع آخريعتبر مف جممة "الصنائع"تعميـ العمـ " ا ىذا بأف "خ مبررً الحضارة(
خ وعمى نسبة عمرانيا فى الكثرة والقمة والحضارة ى األمصارأف الصنائع إنما تكثر فأف قرر 

خ مبررا ذلؾ بأنو أمر زائد عمى المعاشخ وبالتالى نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة والترؼ تكوف
انصرفت إلى ما وراء المعاش مف التصرؼ فى أعماؿ أىؿ العمراف عف معاشيـ: " فعندما تزيد

خ ممف نشأ فاف مف يشتاؽ إلى تحصيؿ المعرفة "خ ومف ىناائعاإلنسافخ وىى العموـ والصن خاصية
ييا التعميـ الذى خ وبالتالى سوؼ يفتقد فمدنةخ سوؼ يفتقد الحركة الحضاريةفى المناطؽ  ير المت

ف والتحضرخ أما التمد"خ أى مف وضع البشرخ وىو ال يزدىر إال فى مواضع ىو أمر "صناعى
 المناطؽ البدويةخ فيعسر وجوده!!

 خ وقرطبة خمب ابف خمدوف مف قارئو أف ينظر بعيف االعتبار ما كاف مف أمر بغدادوط 
عندما زخر  )الذى يقصد بو التقدـ الحضارى(العمراف والكوفة خ وكيؼ أف خ والبصرة خ والقيرواف 

اصطبلحات التعميـ وأصناؼ  خ وتفننوا فىكيؼ زخرت فييا بحار العمـوخ سبلـ بيا فى صدر اإل
خ ولما حدث العكسخ أى عندما تداعت سبؿ التحضر والتقدـ تنباط المسائؿ والفنوفواسخ العموـ
)مقدمة ابف قؿ إلى  يرىا مف أمصار اإلسبلـ خ وانتا  روب التعميـ خ وتراجع المعرفةصحبي

 (.910: 1خمدوف، ج
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وفى العصر الحديثخ كاف لممدرسة االجتماعية الفرنسية دور ممحوظ فى وضع لبنات  
خ وذلؾ منذ Condercet{  )كوندروسيو(تماعية المعرفةخ نذكر مف ىؤالء طريؽ اج أساسية عمى

الجتماعى خ حيث أكد عمى وجود توافؽ تاـ بيف الواقع ا(77: 3903)غورفيتش،ٜ٘ٚٔعاـ 
خ أف مثؿ ىذا التوافؽ يفرض نفسو دوف أف يثير أية مشكمةخ ذلؾ أف تقدـ والنسؽ المعرفىخ فبنظره

وأخيًرا  –وليست التقنية سوى تطبيؽ لمعموـ  -وتقدـ المعرفةخ وتقدـ العمـوخ   العقؿ الفكر البشرى 
صحة  خ ومف ثـ ال يكوف ىناؾ مجاؿ لمشؾ فىتمثؿ سوى حركة واحدةخ ال تقدـ المجتمع البشرى

خ ألف اإلطارات االجتماعية تقوـ بكميتيا عمى العقؿخ وبالتالى كوف المعرفة ظاىرة اجتماعية
خ وىذا لـ يحؿ بينو وبيف إعطاء األولوية لتقدـ المعرفة مجتمع عند كوندروسيوىى العقؿ واليتما

 عمى التقدـ االجتماعى.
ذا كاف   قد عرؼ بمعارضتو الشييرة لمثالية كوندرسيو   Saint- Simon)ساف سيموف(وا 

خ ما فى كؿ العصورخ ولدى جميع الشعوب )توافؽ ثابت(جود العقبلنيةخ لكنو أكد مف جيتو عمى و 
خ متساوية فى الروحانية وأوضح أف قدرة اإلنساف والمجتمع يف المؤسسات االجتماعية واألفكار خب

 وفى المادية.
خ األنثروبولوجيا–)عمـ اإلنساف(وينبغى أف نضع بعيف االعتبار الكثرة الغالبة فى دراسات  

 .إلنتاج المادى واألنماط المعرفيةحيث تتأكد لنا شبو مطابقة بيف طرائؽ ا
نزوًعا محدوًدا إلى )أوجيست كونت( فى مقابؿ تحفظ ساف سيموف وواقعيتوخ أبدى و  

إكساب المعرفة قوة تكويف األطر االجتماعيةخ وبذلؾ يرجع بشكؿ مثير إلى كوندرسيو وعمميتوخ أى 
 إلى اقتناعو بأف المعرفة العممية أرفع خ بجوىرىاخ وأرقى مف أى نوع معرفى آخر.

صور كونت وجيى فكرهخ فمف جية: ثمة ىدؼ واحد لعمـ اجتماع وفى اآلف ذاتو يكشؼ ت 
المعرفةخ وىو تبرير الوضعيةخ وىذا موقؼ فمسفى مسبؽخ ومف جية ثانية: ىناؾ تماثؿ بيف 
اجتماع المعرفة وبيف عمـ االجتماعخ كما يحدده كونتخ واتجو إلى القوؿ بقدرة اجتماع المعرفة 

إلضافة إلى ذلؾ يعمف كونت أف كؿ نشاط اجتماعى يتميز  . وبا)اإلبستمولوجياعمى الحموؿ محؿ 
أو التقدـخ ومف ثـ يؤكد االتصاؿ العميؽ مع  )النسؽ(،بظواىر معرفية خاصة يتضمنيا النظاـ 

لكف كونت ال يتردد فى التأكيد بعد ذلؾ بأف المعرفة حينما  (.75)غزرفيتش: الوجود االجتماعى 
 وجييا.تتشخصخ تنفصؿ عف األطر االجتماعية وت

ومف ىنا نجد عند كونت معظـ المصاعب واألخطاء التى ضغطت بثقمياخ مجتمعة أو  
منفردةخ عمى التطور البلحؽ لعمـ اجتماع المعرفةخ وذلؾ لزمف طويؿخ بعد التخمى عف 

 السوسيولوجياخ والفمسفة الوضعيتيف.
فى بعض وبعد أوجيست كونتخ جاء عمماء اجتماع بالمعنى الدقيؽ لمكممةخ وظيروا  

خ والذيف () لوسياف ليفى بريؿخ و   )إميؿ دوركايـ(جوانب أعماليـ وكأنيـ مف تبلميذهخ ال سيما 
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ساروا عمى نيجيما..ومما ال شؾ فيو أف أعماؿ ىؤالء فى ميداف عمـ اجتماع المعرفة كاف أينع 
بأف تجذر  ثماًرا مف أعماؿ سابقييـخ مثاؿ ذلؾ أف دوركايـ لـ يعتقد خ خبلفا لكونت ولسواهخ

المعرفة فى الواقع االجتماعى يفسد أو يحط مف صبلح المعرفةخ فيو يقمع عف البحث عف قانوف 
عاـ لمتطور المعرفى االجتماعىخ وعف اعتبار الفمسفة الوضعية مرتكًزاخ وقواما لعمـ اجتماع 

أفكار الزماف المعرفةخ حيث كاف الميـ بالنسبة لدوركايـ ىو أف ىناؾ أفكارا شديدة التجريدخ مثؿ 
والمكافخ ومع ذلؾخ ففى كؿ لحظة مف لحظات تاريخياخ نجدىا عمى عبلقة حميمة بالبنية 

 (.70)غورفيتش : االجتماعية المقابمة ليا 
خ فميس فقط القوؿ بأف المقوالت المنطقية "تكوف اجتماعية بالدرجة الثانية" خوأكثر مف ذلؾ 

لموجود االجتماعى الذى يشكؿ مضمونيا...إف ىاخ بؿ ىى جوانب شتى المجتمع ىو الذى أنشأ
وتيرة الحياة االجتماعية ىى التى تشكؿ مقولة الزماف والمكافخ وأف القوة الجماعية ىى التى أنشأت 
النموذج األوؿ لمدرؾ القوة الفعالةخ العنصر الجوىرى فى مقولة السببيةخ وليس مدرؾ الكؿ سوى 

 الشكؿ المجرد لمدرؾ المجتمع.
عاًماخ  ٕٛرؼ النقيض لدوركايـخ قاـ  ليفى بريؿ  بدراسة العقمية البدائية طيمة وعمى الط 

خ وركز عمى منظومة المعرفة المتطابقة مما يسمى النمط االجتماعى البدائىخ ٖٜٛٔ -ٕٜٔٔمف 
القديـ. لـ يبحث ليفى بريؿ فى ىذه المنظومة عف أصؿ المعرفة الفمسفيةخ وال عف مبدأ المعرفة 

المجتمعات المتحضرةخ فقد سعى إلى أف يبيف فى أعمالو الكبرى أف المعرفة اإلدراكية العممية فى 
لمعالـ الخارجىخ وكذلؾ معرفة األنا واآلخر والنحفخ عند البدائييفخ تختمؼ جوىرًيا عف معارفنا. 
واستند ليفى بريؿ إلى واقعة أف البدائييف كانوا يعيشوف فى عالـ طبيعىخ وفى عالـ اجتماعى ال 
تجوز مقارنتو مع عوالـ المتحضريف. وبرىف ليفى بريؿ عمى أف قوانيف المنطؽ الشكمى التى 

 خ المرتكز عمى )قانوف المشاركة الصوفيةنعترؼ بيا  نحفخ إنما يقابميا فى المجتمعات البدائية 
اخ والعالـ مقولة ما فوؽ الطبيعة العاطفيةخ وأف استبعاد الزماف والمكاف ومقولة السببيةخ ومدارؾ األن

الخارجىخ والمجتمعخ وأخيًرا مقومات االختبارات المباشرة لمذاتخ إنما كانت مختمفة جوىريا بيف 
المجتمعات القديمة والمجتمعات الحديثة. وبعد ترددخ اضطر ليفى بريؿخ لبلستنتاج بأف ىناؾ 

 (.00)غورفيتش: مفارقات منطقية تتطابؽ مع مختمؼ األنماط االجتماعية 
تازت أعماؿ ليفى بريؿ بيذا التوجو الحسىخ فى مجاؿ عمـ اجتماع المعرفةخ بعيًدا لقد ام 

عف األفكار المسبقة أو الخمفيات اإلبستمولوجيةخ وتواصؿ ىذا التوجو فى أعمالو البلحقة بعمؽ 
خ )ما قبؿ المنطؽ(تحدث عما أسماه  (تمعات الدنيا)الوظائؼ العقمية لممجممحوظخ ففى كتابو 

خ وتمت ترجمتو إلى ٕٕٜٔفى كتابو  العقمية البدائية  الصادر عاـ  )المنطؽ(دلو بػ ولكنو استب
العربيةخ إال أنو منطؽ يتعارض مع منطؽ آخر. بيد أف ليفى بريؿ بقى مقتنًعا بصبلحية التجربة 
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التى أجرتيا العموـ العقمية فقطخ وأف ىذه التجربة تييمف عمى حياتنا اليومية تما خ وليذا وصؼ 
 ية ومنطؽ البدائييف بأنيما تنغمقاف أماـ تجربتنا واختبارنا الحديث.عقم

 وعمى الطريؽ نفسوخ وجدنا المسيرة الفمسفية العممية فى الواليات المتحدة.. 
وىذا جوف ديوىخ فيمسوؼ البراجماتية الشييرخ الذى يبدو أماـ كثيريف مناقضا لمتوجو  

 فرعت مف الماركسيةخ بينما ديوى ابف بارز ألمريكا الراسمالية؟النقدىخ ولـ ال؟ أليست النقدية قد ت
إف ىذا إف دؿ عمى ش  فانما يدؿ عمى مصداقية القضية وجوىريتياخ ففى كتابو  

خ وىو بسبيؿ دراسة أصؿ التعارض بيف االتجاىيف النظرىخ (200: 3971)الديمقراطية والتربية،
وبيف  Liberal educationخ أو بيف التربية الحرة )العمؿ والراحة(والمينىخ الحرفىخ فيما سماه 

التربية المينية والصناعيةخ إنما يرجع إلى عيد اليونانييفخ إذ وضع بصراحة عمى أساس قسمة 
المجتمع إلى طبقتيف: طبقة كانت مضطرة إلى أف تعمؿ مف أجؿ الرزؽخ وطبقة أخرى لـ تكف 

ئمة ألىؿ الطبقة األخيرة ىى فى حد ذاتيا أعمى مضطرة إلى ذلؾخ وما فكرة أف التربية الحرة المبل
مف تدريب الطبقة األولى تدريًبا قائًما عمى العبودية إال انعكاس لمحقيقة الواقعة وقتئذخ وىى أف 
إحدى الطبقات كانت حرةخ واألخرى مستعبدة مف حيث ميزتيا االجتماعيةخ فمـ تكف الطبقة 

لتوفر لمطبقة العميا مف الوسائؿ ما يمكنيا مف  المستعبدة تجيد الكتساب رزقيا فحسبخ ولكف
العيش مف دوف أف تزاوؿ تمؾ األعماؿ التى تستنفد جّؿ وقتياخ وال تستخدـ بطيعتيا الذكاء أو 

 تغذيو.
ثـ يقرر ديوى أف نظريات التربية التى صيغت عمػى أسػاس الوضػع االجتمػاعى القػائـ قبػؿ  

صػػورة واضػػحة ومنطقيػػة لمغػػزى قسػػمة المجتمػػع إلػػى ألفػػى سػػنةخ كػػاف ليػػا أثػػر بػػالغ خ وىػػى تعطينػػا 
–طبقتيف: مترفة وعاممةخ فاإلنساف وفًقا ليذه النظريات ينزؿ أرفع منزلة بػيف األحيػاءخ فيػو يشػترؾ 

النباتػػات والحيوانػػات فػػى التركيػػب والوظػػائؼ مػػف تغذيػػة وتناسػػؿ وحركػػة وعمػػؿخ  مػػع -إلػػى حػػد مػػا 
ذا والعقؿ ىو وحػده الوظيفػة التػى يمتػاز بيػا عمػ ى سػائر المخموقػاتخ وقػد ُرزقػو ليتأمػؿ بػو الكػوف. وا 

فالغاية اإلنسانية الحقيقية ىى التمتع بيذا االمتياز اإلنسانى الخاص إلى أقصػى حػد ممكػف. وحيػاة 
المبلحظة والتفكر والتبصر والتأمؿخ مف حيػث ىػى  ايػة قائمػة بػذاتيا ىػى الحيػاة المثمػى لئلنسػاف. 

ر الطبيعػػة اإلنسػػانية الػػدنيا كالشػػيوات والػػدوافع النزاعػػة إلػػى والعقػػؿ ىػػو خيػػر مسػػيطر عمػػى عناصػػ
الحركة والنشػاطخ وىػذه بطبيعتيػا شػرىة مفرطػةخ صػعبة االنقيػادخ ال تبغػى إال إشػباع نفسػياخ ولكنيػا 
إذا ما أخضعت لحكـ العقػؿ اعتػدلتخ أى سػارت فػى الطريػؽ الوسػطخ واسػتخدمت لتأديػة األ ػراض 

 (.201)ديوى: الصالحة 
ال  يعػػدو األمػػر أف يكػػوف نظريػػة فػػى عمػػـ الػػنفسخ كمػػا عبػػر عنيػػا أرسػػطو أوفػػى  إلػػى ىػػذا 

تعبيرخ عمى أف ديوى رأى أف ىذه النظرية تنعكس فى تكويف طبقات البشر ونظاـ المجتمػع أيًضػا! 
ففى زعميا أف عدد الناس الذيف فى مقدور العقؿ أف يكوف دستورا ليـ فى حياتيـ قميؿخ وأما عامػة 
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مػػييـ الوظػػائؼ النباتيػػة والحيوانيػػةخ ىػػذا إلػػى أف نشػػاطيـ الفكػػرى يبمػػغ مػػف الضػػعؼ النػػاس فتغمػػب ع
وقمػػة الثبػػات مػػا يجعميػػـ دائمػػا أسػػرى األىػػواء والشػػيوات الجسػػميةخ وأمثػػاؿ ىػػؤالء النػػاس ال يكونػػوف 
 ايػػات قائمػػة بػػذاتياخ ألف العقػػؿ وحػػده ىػػو الػػذى يؤلػػؼ  ايػػة نيائيػػةخ فيػػـ كالنباتػػات والحيوانػػاتخ 

ف كػانوا يختمفػوف عنيػا فػى أنيػـ أوتػوا مػف الػذكاء وسائؿ وأ دوات لمتوصؿ إلػى  ايػات أبعػد مػنيـخ وا 
ذا فالطبيعػةخ ال العػرؼ  قدرا يؤىميـ لتنفيذ مػا ُيعيػد إلػييـ مػف األعمػاؿ بشػ  مػف الحكمػة والسػداد. وا 
االجتماعىخ ىػى التػى قضػت أف تكػوف ىنالػؾ طبقػة مػف العبيػدخ أى أولئػؾ الػذيف ىػـ وسػائؿ لتنفيػذ 
 ايات  يرىـخ أما الطبقة الكبيرة المؤلفػة مػف الصػناعخ فيػـ أسػوأ حػااًل حتػى مػف العبيػدخ فػى ناحيػة 
واحػػدة ميمػػةخ فيػػـ كالعبيػػد مسػػخروف  لخدمػػة أ ػػراض خارجػػة عػػنيـخ ولكػػنيـ أقػػؿ رقًيػػا مػػف العبيػػد 

ف فػػى ألنيػػـ ُحرمػػوا االتصػػاؿ الوثيػػؽ بالطبقػػة الحػػرةخ ذلػػؾ االتصػػاؿ الػػذى يتػػوافر لمعبيػػد ممػػف يخػػدمو 
القصػػػورخ ثػػػـ إف النسػػػاء بعػػػُد داخػػػبلت فػػػى ِعػػػداد العبيػػػد والصػػػناعخ إذ ُيعتبػػػروف آالت حيػػػة لمتناسػػػؿ 

نتاج الوسائؿ لمحياة العقمية الحرةخ   (.201)ديوى: وا 
وظػاىر الكػػبلـ أنػػو تبريػر الوضػػع االجتمػػاعى الػذى كػػاف قائمػػا بمػا تقػػوؿ بػػو فمسػفة كػػؿ مػػف  

خ فمػا قػالوا مػا قػالوه فػى نظريػاتيـ فػى المعرفػة واإلنسػاف أفبلطوف وارسطوخ لكف الحقيقػة عكػس ذلػؾ
 ا لما كاف عميو الوضع الطبقى واألحواؿ االجتماعية.إال عكسً 
إف ىػػػػذا يكشػػػػؼ عػػػػف مسػػػػاىمات مؤكػػػػدة لكبػػػػار البراجمػػػػاتييف فػػػػى التأسػػػػيس لعمػػػػـ اجتمػػػػاع  

تربط كػؿ فعػؿ لمفكػر  المعرفةخ فبالقدر الذى تؤكد فيو النزعة البراجماتية عمى العممية العضوية التى
بالسموؾ اإلنسانىخ وتػرفض بالتػالى االعتػراؼ بػأى تمييػز بػيف التفكيػر والفعػؿ أو السػموؾ سػبؽ وأف 

بػذلؾ تكػوف قػد ميػدت الطريػؽ إلػى  –أى الفمسػفة البراجماتيػة  –أكدتو الفمسفات الكبلسيكي خ فانيػا 
جتماعية وبيف العمميات العقميػة. االىتماـ بالروابط والعبلقات االجتماعية بيف الظروؼ والشروط اال

وأيضا طالما أكد البراجماتيوف عمى أف الفكػر بطبيعتػو يػرتبط بػالموقؼ االجتمػاعى الػذى ينشػأ فيػوخ 
 فانيـ بذلؾ كانوا قد وضعوا أساس البحث فى عبلقة المفكر بالجميور.

ضػاىا يتميػز كذلؾخ طالما أف ىؤالء البراجماتييف يرفضػوف وجيػة النظػر التقميديػة التػى بمقت 
موضوع الفكر تمييًزا قاطًعا عػف الػذات المفكػرةخ ويؤكػدوف فػى الوقػت نفسػو عمػى التفػاعبلت الوثيقػة 
بيف الذات والموضوعخ فانيـ بذلؾ كانوا قػد ميػدوا الطريػؽ إلسػيامات أمريكيػة أكثػر خصوصػية فػى 

 (.09: 2000)السيد عبدالعاطى، مجاؿ عمـ اجتماع المعرفة 
تكػػف الفمسػػػفة البراجماتيػػة تمثػػؿ االتجػػاه الفكػػػرى الوحيػػد الػػذى أثػػر فػػػى  وبطبيعػػة الحػػاؿخ لػػـ 

ممػثاًل بصػفة خاصػة فػى أعمػاؿ تطور عمـ اجتماع المعرفةخ فقد تبنى البحث التػاريخى األمريكػى  
عػدًدا مػف ( Vernon L. Parringtonوفيرنػوف بػارنجتوف   خCharles A. Beardتشػارلز بيػرد

وروبىخ وبخاصة فى تنوعاتيا الماركسيةخ فى محاولة منو لتطػوير توجيات عمـ اجتماع المعرفة األ
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منظػػػػورات جديػػػػدة لمسياسػػػػات واآلداب األمريكيػػػػة تػػػػربط االتجاىػػػػات الفكريػػػػة بالمصػػػػالح االقتصػػػػادية 
 والظروؼ االجتماعية.

وفػى مصػػر تضػػمنت سمسػػمة محاضػػرات الػػدكتور حامػد عمػػار التػػى ألقاىػػا بمعيػػد الدراسػػات  
 ٖٜٙٔعػػػاـ  )بعػػػض مفػػػاىيـ عمػػػـ االجتمػػػاع(اىرةخ وطبعػػو فػػػى كتػػػاب بعنػػواف العربيػػة العاليػػػة بالقػػػ

 عمـ اجتماع المعرفة.مناقشة متعمقة لجانبى: 
)األبعػػاد االجتماعيػػة واالقتصػػادية لحركػػة الفكػػر عػػف ( 3909) وكانػػت رسػػالتنا لمػػدكتوراه  

قػػد خ فػػى ىػػذا الوقػػت المبكػػرخ حيػػث لػػـ نكػػف (3922-3002فػػى الفتػػرة مػػف  التربػػوى فػػى مصػػر
سمعنا بعد عػف االتجػاه النقػدى فػى مصػرخ تأكيػد عمػى منحػى اجتماعيػة المعرفػةخ مػف حيػث قياميػا 

 عمى فيـ الفكر التربوى فى مصر فى ضوء ما حكـ مجتمعنا مف متغيرات مجتمعية.
)االتجاه التجريبى لمفمسفة المعاصرة وأثره عمػى الفكػر والتطبيػؽ بؿ إف رسالتنا لمماجسػتير 
خ تضػمنت فصػبًل عػف مختمػؼ السػياقات المجتمعيػة العالميػة التػى دفعػت إلػى ٜ٘ٙٔعػاـ التربوى( 

تعزيػػز الػػنيج العممػػى التجريبػػىخ وأف المسػػألة لػػـ تقػػؼ عنػػد حػػد قػػوؿ ىػػذا الفيمسػػوؼ أو ذاؾ بػػالنيج 
 التجريبى.
نما ىذه أمثمة تكشؼ عف أف الفكرة وال نقصد بيذا سبقً   ا لنا فى القوؿ باجتماعية المعرفةخ وا 
الحقيقػةخ وتتضػمف مصػداقية عاليػةخ يمكػف أف يصػؿ إلييػا أكثػر مػف طػرؼخ  لىتكوف أقرب إعندما 

 فى أكثر مف مكافخ وفى أزماف مختمفة.
وقد أثار عدد  ير قميػؿ مػف الميتمػيف باجتماعيػة المعرفػةخ تسػاؤاًل يتصػؿ بالمعرفػة العمميػة  

سػػيةخ مثػػؿ الفيزيػػاء والكيميػػاءخ فيػػؿ البحتػػةخ كمػػا نراىػػا فػػى العمػػـو الرياضػػية والتطبيقيػػة والعمػػـو األسا
 (15: 2000)السيد عبد العاطى، يمكف ليا أيًضا أف تتأثر بالسياقات المجتمعية القائمة ؟ 

فػػػػى الحقيقػػػػةخ عنػػػػدما نشػػػػرع فػػػػى البحػػػػث عػػػػف مجػػػػاالت المعرفػػػػة التػػػػى خضػػػػعت بالفعػػػػؿ   
ى أ مب األحياف لمتمحيص والبحث اإلمبريقيخ سنجد عمى الفور أف الفكر العممى والرياضى كاف ف

بعيػػدا عػػف اىتمػػاـ عممػػاء االجتمػػاعخ وال نعنػػى بيػػذا أنػػو لػػـ تكػػف ىنػػاؾ دراسػػات اجتماعيػػة لمعممػػاء 
والمجتمػػػع العممػػػىخ بػػػؿ إف مػػػا كػػػاف سػػػائًدا حتػػػى وقػػػت قريػػػبخ ىػػػو ذلػػػؾ البحػػػث اإلمبريقػػػى لممعرفػػػة 

حظ أنوخ عمى العممية وتكوينيا االجتماعى مف منظور سوسيولوجى بحتخ وباإلضافة إلى ذلؾخ يبل
الػػر ـ مػػف أف كثيػػًرا مػػف عممػػاء عمػػـ اجتمػػاع المعرفػػة كػػانوا يناقشػػوف بعػػض قضػػايا العمػػـ عمػػى نحػػو 

إمكانيػة أف يكػوف شػكؿ المعرفػة العمميػة  -مػف حيػث المبػدأ –عاـخ إال أنيـ كثيرا ما كانوا يرفضوف 
يؤكدوف بقوة  بشروط اجتماعيةخ بؿ عمى العكس مف ذلؾخ ظموا -أى يتحدد –ومضمونيا مشروًطا 

عمػػى أف جػػوىر المعرفػػة العمميػػة أمػػر مسػػتقؿ تماًمػػا عػػف المتغيػػرات االجتماعيػػةخ وحػػاولوا تبريػػر ىػػذا 
التأكيد عمى نحو فمسفى بحت. وباختصارخ زعـ ىؤالء أف العمـ حالػة سوسػيولوجية خاصػةخ لمػا لػو 
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ؿ الدقيؽ والمباشػر مف مكانة معرفية متميزةخ ومف أجؿ ىذا تخمى عمماء االجتماع عف ميمة التحمي
 لممعرفة العمميةخ تاركيف لفبلسفة العمـ ومؤرخيو أعباء الميمة برمتيا.

وبعػػد مػػرور عػػدة سػػنيف اسػػتقر الػػرأى فييػػا عمػػى اسػػتبعاد المعرفػػة العمميػػة المتخصصػػة مػػف  
نطاؽ التحميؿ العممى االجتماعىخ عاد النقاش والجدؿ يظير مف جديدخ كرد فعؿ لمتغيرات الجذرية 

حقػػت بنظػػرة المػػؤرخيف والفبلسػػفة إلػػى العمػػـ. فمنػػذ سػػتينيات القػػرف العشػػريفخ سػػرعاف مػػا وجػػد التػػى ل
عدد ال يستياف بو مف الفبلسفة والمؤرخيف أنفسيـ يقتربوفخ بؿ ينشغموف عمى نحو مباشر بالتفسير 
االجتمػػػاعى لمعمػػػػـخ وىػػػـ بصػػػػدد تنػػػػاوؿ بعػػػض المشػػػػكبلت التقميديػػػػة ذات الصػػػمة الوثيقػػػػة بمجػػػػاالت 

ـ. وشػػيًئا فشػػيًئاخ دخمػػت ىػػذه األفكػػار الجديػػدة نطػػاؽ عمػػـ االجتمػػاعخ وتمكنػػت مػػف دحػػض تخصصػػي
االفتراضات اإلبستمولوجية القديمةخ التى كانت تطالب عمػـ االجتمػاع أف يتعامػؿ مػع العمػـ كمسػألة 
خاصةخ حتى سارع عمماء االجتماع إلى توسيع وتعديؿ مجاؿ اىتماـ الفبلسفة والمؤرخيف مف أجؿ 

 (.10)السيد عبد العاطى: عمـ اجتماع أصيؿ لممعرفة العممية تطوير 
ذا كانت كؿ وجيات النظر ىػذهخ تتصػؿ بالمعرفػة عمػى وجػو العمػوـخ فػاف   )عبػد السػميع وا 
يكشػؼ لنػػا عػف جيػود تتصػؿ أكثػػر بعػالـ التربيػة والتعمػػيـخ وخاصػة مػا يتصػػؿ ( 13: 3991سػيد، 
خ الػػذى )المعرفػػة والضػػبط االجتمػػاعى(ابػػو خ كتٜٔٚٔعنػػدما أصػػدر عػػاـ ، مايكػػؿ يػػونج()بجيػػود 

يعتبػػر تأسيًسػػا لمػػا يمكػػف تسػػميتو بعمػػـ اجتمػػاع المعرفػػة التربويػػة. وقػػد قػػاـ يػػونج وعػػدد مػػف البػػاحثيف 
المتقػػاربيف معػػو فػػى اتجاىاتػػو بتقػػديـ عػػدد مػػف الدراسػػات التػػى تيػػاجـ عمػػـ اجتمػػاع التربيػػة التقميػػدىخ 

التػى ضػميا الكتػاب ضػجة ألنيػا عالجػت قضػايا خارجػة  وتبشر بالعمـ الجديد. وقد أثارت الدراسات
عف المألوؼخ ال يكتفى يػونج بػأف يعمػف أف عمػـ اجتمػاع التربيػة قػد أصػبح عممػيف : عمػـ االجتمػاع 
التقميػدى كمػػو مػػف ناحيػػةخ وعمػػـ االجتمػاع الجديػػد فػػى ناحيػػة أخػػرىخ ولكنػو يقػػتحـ مجػػااًل  ريًبػػا عمػػى 

رى أف عمػـ اجتمػاع التربيػة التقميػدى كمػو قػد بػاء بالفشػؿ ألف المشتغميف بعمـ االجتماع عامةخ فيو ي
الباحثيف أخذوا المشػكبلت مأخػذ التسػميـ عمػى أنيػا مشػكبلت التربيػة الجػديرة بالدراسػةخ مػف  يػر أف 
يحػاولوا فحػػص قيمػة تمػػؾ المشػكبلت نفسػػيا لتبػيف أىميتيػػا بالنسػبة لمتربيػػة. والسػبب يرجػػع فػى نظػػره 

ا أقسػاـ عمػـ اجتمػاع التربيػة فػى الكميػات والجامعػاتخ فقػد كانػت نشػأة إلى الظروؼ التػى نشػأت فييػ
أقساـ اجتماع التربية فى الجامعة حديثة نسبًياخ ووجد المشتغموف فى تمؾ األقساـ أنفسيـ مضطريف 
إلػى االقتنػػاع بمجػػاؿ البحػػث الػػذى سػػمحت ليػػـ األقسػػاـ األخػػرى أف يعممػػوا فيػػوخ تجنبػػا لمصػػراعخ فمػػـ 

مجػاؿ المعرفػة التربويػةخ ألف ذلػؾ المجػاؿ واقػع فػى اختصػاص أقسػاـ المنػاىج أو  يفكروا فى اقتحاـ
فمسفة التربيةخ بينما ىو فى الحقيقة المجاؿ الذى يجب أف يتجو إليو عمـ اجتماع التربية ليكوف كمو 
فرًعا مف عمـ اجتماع المعرفةخ فسار باحثو اجتماع التربية فػى دراسػة مجاىػؿ خريطػة وضػعت ليػـ 

ضػػوعات مثػػؿ السػػياؽ االجتمػػاعى لمتعمػػيـخ مػػع التأكيػػد عمػػى الطبقػػة االجتماعيػػةخ وعبلقػػة تحػػوى مو 
التعميـ باالقتصػاد والبنيػة المينيػة واألسػرةخ واعتبػروا المػدارس منظمػات اجتماعيػةخ والتبلميػذ ثقافػات 
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لتػى فرعيةخ وانطمقوا مف نماذج مف "نظريػة الػنظـ"خ وقػارنوا المػدارس بالمصػحات العقميػة والسػجوف ا
")عبػد السػميع سػيد أحمػد تصنع الناسخ ولـ يدركوا أف المعرفة فى داخؿ المدارس أيضا "مصنوعة

 :12.) 
يجػب أيضػا  خوبناء عمى ىذا خ فػاف اتجػاه البحػوث التربويػةخ وعمػى رأسػيا دراسػات المنػاىج 

ؼ أف تتمركز حوؿ الكشؼ عف األصوؿ االجتماعية لممعرفة التربويةخ أى يجب أيضا أف نفسر كيػ
ولمػػػػاذا تتسػػػػيد مقػػػػوالت تربويػػػػة معينػػػػة فػػػػى فتػػػػراتخ ويتقبميػػػػا التربويػػػػوف عمػػػػى عبلتيػػػػا كمسػػػػممات أو 
يػػديولوجيات اجتماعيػػة. إف  بػػدييياتخ دوف بػػذؿ الجيػػد الكػػافى لربطيػػا بمػػا قػػد يكػػوف مػػف مصػػالح وا 
 مشكبلت التعميـ تقتضى النظر إلييػا باعتبارىػا ظػواىر تحتػاج إلػى تفسػيرخ ومػف ذلػؾ مػثبل : كيفيػة
تنظيـ الطبلب والمعمميف المعرفةخ وكذلؾ المقػوالت الحاليػة التػى تميػز بػيف المنػزؿ والمدرسػةخ وبػيف 
الػػتعمـ والمعػػػبخ وبػػػيف ماىيػػػة النشػػػاط األكػػػاديمى و يػػر األكػػػاديمىخ وبػػػيف الػػػذكى والغبػػػىخ والمجتيػػػد 

لبحػث والػدرسخ والبميدخ والنجاح والفشؿخ فيػذه المقػوالت جميعػا تتطمػب المزيػد مػف إعمػاؿ التفكيػر وا
باعتبارىا تكوينات اجتماعية يتـ فرضيا بواسػطة ىػؤالء الػذيف تتػيح ليػـ فػرص مػواقعيـ االجتماعيػة 

أيًضػػػا إلػػػى مبػػػادئ العقبلنيػػػة والعمػػػـ  )يػػػونج(فػػػرض تصػػػميميا وتسػػػييرىاخ عػػػبلوة عمػػػى ذلػػػؾ نظػػػر 
ممكنػػة ليػػا  باعتبارىػػا مجػػااًل خصػػًبا لدراسػػة األصػػوؿ االجتماعيػػة لمتضػػمناتياخ والبحػػث عػػف بػػدائؿ

 (.75مؤتمر الديمقراطية والتعميـ:  )كماؿ نجيب،
ا ليػػذا أكػػد يػػونج أف المػػنيج ال ينطػػوى عمػػى صػػدؽ داخمػػى وجػػوىرىخ ألف المعرفػػة وتطبيقًػػ 

المتضػػمنة فيػػو ليسػػت مطمقػػة وال حتميػػة وال تظيػػر وفقػػا لمنطػػؽ موضػػوعىخ ولكنيػػا تتكػػوف وتتشػػكؿ 
المنيج يعكس فحسب توزيعا معينػا لمقػوى االجتماعيػةخ اجتماعيا وتمتقىخ أو "تعطى"جميًعاخ ولذلؾ ف

ينػػتج بػػدوره تصػػنيًفا متمػػايًزا لممعرفػػة التربويػػة. وعػػف طريػػؽ الوقػػوؼ عمػػى طبيعػػة العبلقػػة بػػيف الػػنمط 
السائد لمقيـ وتوزيع الثروة والقوة مف ناحيػةخ وبػيف اختيػار وتنظػيـ المعرفػة مػف ناحيػة أخػرىخ يمكننػا 

ذف فمشكمة التربية الرئيسية تكمػف فػى السػعى  اكتشاؼ الوظيفة االجتماعية واالقتصادية لممنيج . وا 
بحيػػػث يمقػػػى ذلػػػؾ ضػػػوءا عمػػػى  ؛إلػػػى وضػػػع المعرفػػػة المدرسػػػية فػػػى موقعيػػػا االجتمػػػاعى والتػػػاريخى

الظػػروؼ االجتماعيػػة المػػؤثرة فػػى نمػػو المعرفػػة وتصػػنيفياخ وفػػى كيفيػػة اختيارىػػا وتنظيميػػا باعتبارىػػا 
 مواد دراسية.

أف أنواًعػػا معينػػة مػػػف  لػػىأخػػرى تتضػػمف المنػػاىج الدراسػػػية افتراضػػات تشػػير إ ومػػف ناحيػػة 
المعرفة وميادينيا أكثر أىميػة وقيمػة مػف  يرىػاخ وىػذا مػا يعبػر عنػو بالتصػنيؼ االجتمػاعى  حيػث 
تضفى الجماعة عمى أنواع المعرفة مكانات متباينة وقيما اجتماعيػة متمػايزةخ فػالمنيج يشػمؿ عديػًدا 

ظـ فى شكؿ ىرمى يمثػؿ قمتػو بعًضػا منيػا ينظػر إلييػا عمػى أنيػا عاليػة القيمػةخ عمػى مف المواد تنت
خ  حػيف أف بعػػض المعػارؼ والمػػواد األخػرى ال قيمػػة ليػا عمػػى اإلطػبلؽخ وتقػػع لػذلؾ فػػى قاعػدة اليػػـر
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وتعبر المكانات االجتماعيػة المخصصػة لكػؿ نػوع مػف أنػواع المعرفػة عػف شػرعية احػتبلؿ كػؿ منيػا 
 اليـر المعرفى.لموقع معيف فى 
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 الفصؿ الخامس
 وتربوية وىيمنة ثقافية تبعية

 
 التبعية:   

ور ـ استفاضتنا فى شرح الكثير مف مظاىر تخمؼ دوؿ العالـ الثالث وخمفياتياخ لكف يظؿ  
 السؤاؿ الرئيسى ىنا فارضا نفسوخ ال اآلف فقطخ بؿ ومنذ زمف بعيد..

اذا ىنػػاؾ دوؿ فقيػػرة ودوؿ  نيػػة؟ مػػا سػػبب الفػػوارؽ مػػا سػػبب تخمػػؼ دوؿ العػػالـ الثالػػث؟ لمػػ 
 بيف الطبقات وبيف الشعوب؟

تجيػػب الثقافػػة السػػائدة عمػػى ىػػذه األسػػئمة بػػالقوؿ أف ىػػذه ىػػى طبيعػػة األشػػياء..ىناؾ بشػػر   
خمقػػػوا أذكيػػػاءخ وىنػػػاؾ بشػػػر خمقػػػوا أ نيػػػاء وفقػػػراءخ كمػػػا أف ىنػػػاؾ مجتمعػػػات  نيػػػة وقويػػػةخ وىنػػػاؾ 

يسػػػود ثقافتنػػػا الشػػػعبية مػػػع األسػػػؼ الشػػػديد تعبيػػػرات وشػػػعارات تتسػػػمح مجتمعػػػات فقيػػػرة وضػػػعيفة. و 
بالػػديفخ والػػػديف منيػػػا بػػػراءخ حيػػػث تجػػػد مػػف يقػػػوؿ "مكتػػػوب عمػػػى الجبػػػيف"..و"أرزاؽ قّسػػػميا المػػػولى" 

 .."دى إرادة ربنا"..وىكذاخ وال يسعنا المقاـ لو حاولنا أف نفندىا دينيا...
تفسػػر الفػػروؽ بػػيف األمػػـ البشػػرية بالجغرافيػػا  بيػػذا المنطػػؽ لػػيس مسػػتغرًبا أف تنشػػأ نظريػػات 

والعرؽ والثقافة المتفوقةخ مؤكدة أف تخمؼ الشعوب "الممونة" وتفوؽ "الجنس" األبيض أمر"طبيعػى". 
وىكذا استمدت النظػرة الطبقيػة والنظػرة العرقيػة تبريراتيػاخ وعمػى ىػذه األسػس قػاـ االسػتعمار الغربػى 

 .(5: 3900بد الخالؽ عبد ا ، ع)وكأنو امتداد لمحضارة اإلنسانية 
وتقدـ نظرية التبعيػة منطمقًػا معاكًسػا ليػذا المنطػؽخ بواسػطة مفػاىيـ وتحاليػؿ جديػدة تكشػؼ  

طابعػػو الغيبػػى وتفكػػؾ مقوالتػػو "العمميػػة". والركيػػزة األساسػػية لنظريػػة التبعيػػة فػػى كافػػة أشػػكالياخ ىػػى 
تماعيػػػة خ بمػػػا فييػػػا عبلقػػػات اإلنتػػػاجخ مفيػػػوـ لمتػػػاريخ يقػػػوؿ بػػػالتغيير المسػػػتمر لكػػػؿ األشػػػكاؿ االج

وعبلقػػػات المركػػػز بػػػاألطراؼخ والػػػذى يمكننػػػا مػػػف رؤيػػػة االخػػػتبلؼ بػػػيف الطبقػػػات واألمػػػـ مػػػف زاويػػػة 
أحػػػداث وتطػػػورات تاريخيػػػة محػػػددةخ كانشػػػقاؽ الرأسػػػمالية فػػػى أوروبػػػا الغربيػػػةخ وقيػػػاـ سػػػوؽ التجػػػارة 

 الػث. وتضػع نظريػة التبعيػة كػؿ األحػداثالعالمىخ ونشوء النظاـ االمبريالى فى مػا سػمى بالعػالـ الث
والتطػػورات فػػى سػػياؽ تحميمػػى عػػاـ يمغػػى النظريػػات واألسػػاطير التػػى وصػػمتنا مػػف مراكػػز اإلمبرياليػػة 

 وثقافتيا المييمنة.
ولنظريػػة التبعيػػة أوجػػو مختمفػػػة يػػرتبط بعضػػيا بػػبعضخ فينػػػاؾ الوجػػو االقتصػػادىخ والوجػػػو  

ه األوجو سماتو المميزةخ  ير أنيا كميػا تتصػؼ بصػفة السياسىخ والوجو الثقافىخ ولكؿ وجو مف ىذ
أساسػػػية واحػػػدة تنبػػػع مػػػف العبلقػػػة الرئيسػػػيةخ وىػػػػى عبلقػػػة التبعيػػػةخ العبلقػػػة التػػػى تػػػؤدى إلػػػى نفػػػػى 
االستقبلؿ الذاتى وتثبيت البنية التابعة. وتظيػر فػى ىػذه البنيػة بوضػوح تػاـ مسػببات عجػز وتخمػؼ 
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ؽ الجغرافيػػػة أو العرقيػػػة أو الثقافيػػػةخ بػػػؿ نتيجػػػة الييمنػػػة الػػػدوؿ اليامشػػػيةخ التػػػى ليسػػػت نتيجػػػة الفػػػرو 
االقتصادية والسياسية والثقافيػة التػى مارسػتيا الػدوؿ االسػتعمارية خػبلؿ العصػور. بيػذا المنظػور ال 
يصػبح تغييػر ىػذه البنيػػة والعبلقػة بػيف الػػدوؿ التابعػة والػدوؿ المييمنػة ممكنػػا فحسػبخ بػؿ يصػػبح ال 

)عبػػد صػؿ الشػػعوب إلػى الػػوعى الصػحيح والممارسػػة الوطنيػة الرشػػيدة ميػرب منػػوخ وذلػؾ عنػػدما تتو 
 (.0الخالؽ عبد ا : 

ومػػػف الميػػػـ أف نػػػدرؾ أف التبعيػػػة التػػػى عانػػػت منيػػػا شػػػعوب العػػػالـ الثالػػػثخ وعمػػػى رأسػػػيا  
الشػػعوب العربيػػةخ ىػػى تبعيػػة مزدوجػػةخ ذات جانػػب خػػارجىخ يبػػدو فػػى عبلقػػات االعتمػػاد الخارجيػػةخ 

يػػػر فػػػى البنيػػػة االجتماعيػػػة الداخميػػػة. إف احتػػػواء دوؿ األطػػػراؼ فػػػى النظػػػاـ وذات جانػػػب ذاتػػػىخ يظ
نمػػا األىػػـ مػػف ذلػؾ أنػػو أثػػر بشػػكؿ حاسػػـ عمػػى  العػالمى لػػـ يخمػػؽ ظػػاىرة االعتمػػاد الخػارجى فقػػطخ وا 
البنية الداخمية ليذه الدوؿخ وجعؿ واقع التبعية" إرثًا داخميا "يجب القضاء عميػوخ ولمقضػاء عمػى ىػذا 

اخمى"خ وعمى العبلقة التى أنتجتو وما زالت تنتجوخ ينبغى قبؿ كؿ شػ خ أف نػتفيـ نظريػة اإلرث الد"
 التبعية ومنيجيتيا التحميمية.

وتؤكػد نظريػػات التبعيػػة أف تخمػػؼ دوؿ األطػػراؼ مػرتبط جوىريػػا بانتشػػار الرأسػػمالية الغربيػػة  
توسع والنيب االستعمارى عمى النطاؽ العالمىخ كما أف واقع التخمؼ ىو بالتالى محصمة طبيعية لم

والييمنػػة االمبرياليػػة المعاصػػرةخ ممػػا دفػػع أحػػد أبػػرز كتػػاب نظريػػات التبعيػػة إلػػى أف يقػػوؿ أف حجػػـ 
النمػػػو والتخمػػػؼ كػػػاف وال يػػػزاؿ مصػػػدره نفػػػس العمميػػػة التاريخيػػػة التػػػى أنتجػػػت أيضػػػا التطػػػور والنمػػػو 

صػػرة تػػـ احتواؤىػػا فػػى النظػػاـ االقتصػػادى فػػى الػػدوؿ الرأسػػمالية الغربيػػة. وأف كػػؿ المجتمعػػات المعا
العػالمى وال يمكػف بالتػػالى فيػـ طبيعػػة أى بنيػة اجتماعيػػة واقتصػادية كوحػػدة فػى حػػد ذاتيػا ومعزولػػة 

وبالتالى فاف كؿ الدوؿ الطرفية والمركزية ىػى أجػزاء مػف نفػس النظػاـخ وىنػاؾ  عف النظاـ العالمىخ
)عبد الخالؽ عبد ا  : محتواىا العالمى  وال يمكف استيعابيا إال بعد وضعيا فى تداخؿ فيما بينياخ

72.) 
ومما ال شؾ فيو أف نظرية التبعية قد ساىمت فى فيـ جوانب عديدة مف البناء االجتماعى  

لمجتمعات العػالـ الثالػث خ وقربػت إلػى األذىػاف الصػورة الحقيقيػة التػى يتشػكؿ بيػا ىػذا البنػاءخ ومػع 
كامف فى محاولة النظر إلى التبعية عمى أنيا مجرد ذلؾخ فميس مف الصعب عمينا إدراؾ القصور ال

ىػو  التػابع"أف االقتصػاد " –ببسػاطة–. إف ذلػؾ يعنػى )تػابع(خ وآخػر )مسػيطر(عبلقة بػيف اقتصػاد 
إلػى القػوؿ  O,Brien بػرايف( )أواقتصاد يفتقد االستقبلؿ. وربما كانت ىذه النقطة ىى التى دفعػت 

التابعػة ىػى الػدوؿ التػى تفتقػد القػدرة عمػى النمػو المسػتقؿخ  ا حػيف نسػمـ بػأف الػدوؿبأننا ال نفسر شيئ
إلػػى تبعيػػة بناءاتيػػا الداخميػػػةخ وىػػذا يعنػػى أف عممػػاء نظريػػة التبعيػػة قػػػد  -بالتػػالى –وأف ذلػػؾ يعػػود 

تجاىموا تحميؿ القضية األساسيةخ وىى تحميؿ البناءات المسيطرة . وربما كاف ذلؾ أوضح ما يكوف 
مريكػػػا البلتينيػػػة الػػػذيف تمػػػادوا فػػػى تجاىػػػؿ البنػػػاء االجتمػػػاعى كمتغيػػػر فػػػى كتابػػػات عممػػػاء اقتصػػػاد أ
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إلػى إعػادة  -بػدورىا –وسيط. وبعبارة أخرى أىممػوا تحميػؿ المصػالح والعبلقػات الطبقيػة التػى تػؤدى 
 إنتاج التبعية ذاتيا.

أوجػو نقػد تكشػؼ عػف أوجػو خمػؿ وقصػور فػى نظريػة  (395: 3903)أحمد زايد، وفّصؿ  
 التبعية:
واضح أف نظرية التبعية قد أرجعت األبنية االجتماعية لمعالـ الثالثخ وىى أبنيػة ذات مف ال -ٔ

خبرات تاريخية متباينةخ إلى عممية واحدة ىى عممية التجارة والتبادؿ عمى مستوى عػالمى. 
ولقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ الػػرد النظػػرى ظيػػر عمػػى مسػػتوييفخ أوليمػػاخ اإلصػػرار 

 -بؿ رفض –لمى عمى أنو وحدة التحميؿ األساسيةخ وعدـ االىتماـ عمى مفيوـ النسؽ العا
األنساؽ الصغرى كوحدات لمتحميؿخ األمر الذى يجعؿ مف الصعوبة بمكاف فيـ الديناميات 
الداخمية لممجتمع التابعخ والثانى: االىتماـ المبالغ فيو بالمعػامبلت االقتصػاديةخ مػع إىمػاؿ 

 العبلقات البلجتماعية الثقافية.
وقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى الػػرد النظػػرى إلػػى أف ينظػػر أصػػحاب نظريػػة التبعيػػة إلػػى كػػؿ شػػ  فػػى 
العالـ الثالث فى ضوء الرأسػمالية والتوسػع الرأسػمالىخ ىػذا فضػبًل عػف أف فكػرة الرأسػمالية نفسػيا قػد 
استخدمت بشكؿ عاـ وموسع بحيث ال يمكف رؤية أية تناقضات فػى البنػاء التػابع إال ذلػؾ الخػاص 

الرأسػػمالىخ فأسػػس التخمػػؼ كامنػػة فػػى ىػػذا التوسػػع دوف العبلقػػات اإلنتاجيػػة السػػائدةخ ومػػا  بالتوسػػع
ذا بدأنا مف تمؾ األخيرة ورفضنا اتخاذ مفيوـ الرأسػمالية والتوسػع   )كإكمشػيو(تفرزه مف تناقضات. وا 

يطبؽ عمى كؿ ش ..إذا فعمنا ىذاخ فاف أوؿ ش  سنرفضو ىو وجود شكؿ واحد لمتنػاقضخ وىػو مػا 
 كد عميو نظرية التبعية فى فيميا لمرأسمالية والتوسع الرأسمالى.تؤ 

كػػػذلؾ ىنػػػاؾ إىمػػػاؿ لتحميػػػؿ الجوانػػػب الثقافيػػػة فػػػى المجتمعػػػات التابعػػػة. صػػػحيح أف الكثػػػرة  -2
الغالبػػة ىنػػا قػػد أشػػاروا إلػػى أف البنػػاء الفػػوقى فػػى المجتمػػع التػػابع يتحػػدد مػػف خػػبلؿ عبلقػػة 

عمػػى  –ونػػادرا مػػا يشػػيروف  انصػػبت عمػػى الدولػػة خ التبعيػػةخ  يػػر أف تحمػػيبلتيـ ليػػذا البنػػاء
إلػػػى مواقػػػؼ الصػػػراع الثقػػػافىخ وديناميػػػات التوجيػػػات القيميػػػة ودورىػػػا فػػػى  -سػػػبيؿ المثػػػاؿ

اسػػتمرار المجتمػػع التػػابعخ بػػؿ إف إىمػػاؿ العناصػػر القيميػػة والثقافيػػة قػػد أدى بيػػـ إلػػى تقػػديـ 
ردىػػا بشػػكؿ ميكػػانيكى إلػػى  تفسػػيرات ميكانيكيػػة لنظػػاـ الدولػػة وجماعػػات الصػػفوةخ حيػػث يػػتـ

األسس االقتصادية المرتبطة بالتوسع الرأسػمالىخ فضػبًل عػف فشػميـ فػى تقػديـ تفسػير مقنػع 
لمتغيػػػر السياسػػػى وعػػػدـ االسػػػتقرارخ ولكػػػف ىػػػذه اإلشػػػارات تسػػػتخدـ كوسػػػيمة لتبريػػػر عبلقػػػة 

ذا لػـ إ –وال ىػو جػدير باإلشػارة –التخمؼ والتعبية القائمػةخ وكػأف كػؿ شػ  ال يمكػف تفسػيره 
 (.200: 3903أحمد زايد، يبرز عبلقة التبعية ويمقى ضوًءا عمى وجودىا  

وصػػػػفت نظريػػػػة التبعيػػػػة آثػػػػار التبعيػػػػة واالسػػػػتعمار وكأنيمػػػػا أمػػػػراف حتميػػػػاف ال سػػػػبيؿ إلػػػػى  -ٖ
الػػتخمص منيمػػا. صػػحيح أنيػػـ يقصػػدوف بشػػرح مقػػوالتيـ بػػث الػػوعى الػػذى يسػػاعد الشػػعوب 
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لكننػا لػـ نممػس عنايػة  )التبعية(،وفى القمب منو المقيورة عمى التخمص مف أسباب قيرىـخ 
 واضحة تستحقيا حركات التحرر والنضاؿ ضد االستعمار.

مػػف أوائػػؿ الػػذيف حػػاولوا طػػرح ىػػذه القضػػايا مػػف منظػػور  Frankوربمػػا كػػاف  أنػػدر فرانػػؾ    
ض عالمىخ ذاىًبا إلى أف العبلقات االستغبللية التاريخية ىى التى ضمنت امتصاص وتحويؿ الفػائ

 )العواصػػـ(مػػف العواصػػـ إلػػى التوابػػع. كػػاف باإلمكػػاف تحديػػد العبلقػػة بػػيف الػػدوؿ الصػػناعية الغربيػػة 
)المدف الرئيسػية( خ فاف باإلمكاف أيضا تحديد العواصـ )التوابع(ودوؿ العالـ الثالث  ير الصناعية

قػػة العواصػػـ وذلػػؾ عمػػى مسػػتوى الدولػة المتخمفػػة. ومعنػػى ذلػػؾ أف عبل)المنػػاطؽ الريفيػػة(، والتوابػع 
تتمثػػؿ فػػى امتصػػاص األولػػى لػػرؤوس األمػػواؿ أو  )عمػػى المسػػتوييف العػػالمى والقػػومى(،بػػالتوابع 

الفػػػائض االقتصػػػادى وتحويمػػػو إلػػػى العواصػػػـ العالميػػػة. أفقػػػر فػػػبلح فػػػى أبعػػػد قريػػػة مػػػف قػػػرى الػػػدوؿ 
 تقدمة. المتخمفة يرتبط ارتباًطا توسًعيا رئاسًيا بأكبر الرأسمالييف فى الدوؿ الصناعية الم

عمػػػى أف أىػػػـ االنتقػػػادات التػػػى قػػػد توجػػػو إلػػػى فرانػػػؾ فػػػى ىػػػذا المجػػػاؿ خمطػػػو الشػػػديد بػػػيف  
طبقًػػا  –الوحػػدات المكانيػػة والطبقػػات االجتماعيػػةخ ذلػػؾ أف عبلقػػة مالػػؾ األرض بالعامػػؿ الزراعػػى 

)فضػػاًل عػػف تتحػػدد فػػى ضػػوء شػػكؿ االرتبػػاط بػػيف العواصػػـ والتوابػػع. وربمػػا كػػاف ىػػذا الخمػػط  -لػػذلؾ
سػػبًبا فػػى تجاىػػؿ فرانػػؾ الماركسػػى فػػائض القيمػػة(  مػػف التعبيػػر تخداـ مصػػطما الفػػائض بػػدالً اسػػ

لقضػػػػػيتيف ىػػػػػامتيف ىمػػػػػا: العبلقػػػػػات الطبقيػػػػػة االسػػػػػتغبلليةخ وعبلقػػػػػات انتقػػػػػاؿ القػػػػػيـ بػػػػػيف المنػػػػػاطؽ 
االقتصػػادية المختمػػؼ. وىػػذا يعنػػى أف فرانػػؾ قػػد اختػػزؿ تمػػؾ العبلقػػة المعقػػدة التػػى تػػربط بػػيف أفقػػر 

 (.21: 3903)السيد الحسينى، لدوؿ المتخمفة وأ نى رأسمالى فى الدوؿ المتقدمة فبلحى ا
ذا كانت نظرية التبعية قد حاولت فيـ الموقػؼ التػابع الػذى تتخػذه الػدوؿ المتخمفػة داخػؿ    وا 

النظاـ العالمىخ فعمػى الػر ـ مػف األىميػة المتفاوتػة التػى يمثميػا ىػذا النظػاـ فػى تكػريس التبعيػةخ إال 
قيقػػػة تظػػػؿ باقيػػػةخ وىػػػى أف معظػػػـ عممػػػاء نظريػػػة التبعيػػػة قػػػد اسػػػتعانوا بفكػػػرة النظػػػاـ العػػػالمى أف الح

 لتفسير واقع جزئى ىو  تخمؼ جزء مف العالـ. 
 ير أف الحكـ النيائى عمى كفاءة نظرية التبعية ال ينفصؿ عف تػوأـ ىػذه النظريػةخ ونعنػى  

فيـ معاناة شعوب العػالـ الثالػثخ فػاف نظريػة  بو نظرية اإلمبريالية. فاذا كانت نظرية التبعية تحاوؿ
اإلمبريالية تحاوؿ تفسير المكاسب والمزايا التى تحققيا الدوؿ المتقدمة. والواقع أف نظرية التبعية قد 
ظيرت خبلؿ العقد السابع مف القرف الماضى كرد فعؿ لمفشؿ الذى منيت بو نظرية االمبريالية عند 

دى الذى عانت منو شعوب العالـ الثالث فػى الفتػرة الماضػية نفسػيا محاولتيا تفسير الركود االقتصا
 (.13: 3903)السيد الحسينى، 

إف الحقيقة التى ينبغػى تأكيػدىا ىنػا ىػى أف التبعيػة ليسػت فقػط نتيجػة عامػؿ خػارجىخ كمػا  
يعتقػػد كثيػػر مػػف دارسػػى العػػاـ الثالػػثخ ولكنيػػا أيضػػا نتيجػػة عامػػؿ داخمػػىخ بعبػػارة أخػػرىخ يجػػب أال 

نا االىتماـ بدراسة المؤثرات الخارجية عمى الدوؿ النامية عف فيـ المؤثرات الداخمية التى لعبػت يميي
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ذا كاف النظاـ الدولى قد لعب  دوًرا فػى تحديػد طػابع  ( وال يػزاؿ )دوًرا ال يمكف إ فالو أو تجاىموخ وا 
دورا فػى تشػكيؿ  زاؿ(تػ ال و )لػثخ فػاف ىػذه الػدوؿ قػد لعبػت أيضػا وأسموب التنمية فى دوؿ العالـ الثا

إف إ فاؿ ىذه الحقيقة البنائية يعنى تجاىبل  (.3902:311)السيد الحسينى، ىذا النظاـ الدولى. 
التػػى ربطػػت  )التاريخيػػة والمعاصػػرة(لمطػػابع الجػػدلى الػػذى يميػػز العبلقػػات االقتصػػادية والسياسػػية 

اريخ وتحويمػػو إلػػى مجػػرد صػػيغ الػػدوؿ المتقدمػػة بالػػدوؿ المتخمفػػةخ كمػػا أنػػو يعنػػى تجميػػًدا لمواقػػع التػػ
ىػو نتػاج لقػوى عالميػةخ بقػدر مػا ىػو  )أو التبعية إف شػئنا الدقػة(صماءخ ال حياة فييا.إف التخمػؼ 

 نتاج لقوى تاريخية محمية.
والواقػػػع أف تحميػػػؿ تػػػأثير التبعيػػػة عمػػػى البنػػػاء الػػػداخمى لمػػػدوؿ المتخمفػػػةخ يعيننػػػا عمػػػى فيػػػـ   

بوصػػػػفيا نتاجػػػا لتشػػػػكيؿ واتسػػػػاع وتػػػدعيـ النظػػػػاـ الرأسػػػػمالى التنميػػػة كظػػػػاىرة تاريخيػػػة عالميػػػػةخ أى 
بػيف التوسػع الرأسػمالى  فػى إطػار تػاريخى واحػد( )العالمى ذاتوخ  ير أف ذلؾ يتطمب منا أف نربط 

لمػػدوؿ المتقدمػػةخ ونتػػائج ىػػذا التوسػػع عمػػى الػػدوؿ المتخمفػػة. ومػػع ذلػػؾخ فػػبل يجػػب أف يػػؤدى بنػػا ىػػذا 
فقػػط بآثػػار التنميػػة الرأسػػماليةخ دوف أف نيػػتـ بتحميػػؿ العناصػػر  إلػػى تبسػػيط مبػػالغ فيػػوخ أى أف ييػػتـ

التى أدت إلى ظيور ىذه اآلثار. إف الربط بيف التوسع الرأسمالىخ وظيور التخمؼ ربًطا جػدلًيا ىػو 
خطوة نظرية ىامة تمكننا مف فيـ الطابع الخاص لمتنمية التػى أحرزتيػا الػدوؿ الرأسػمالية المتقدمػةخ 

ذا كانػت دراسػة وبالتالى تعيننا ع مى تفسير الطابع الخاص لمتخمؼ الػذى عاشػتو الػدوؿ المتخمفػة. وا 
فػػاف دراسػػة  (، أو االمبرياليػػة )التنميػػة الرأسػػمالية ىػػى التػػى أدت إلػػى ظيػػور نظريػػة فػػى االسػػتعمار

 التنمية فى الدوؿ المتخمفة حفزتنا عمى درس وبحث نظرية فى التبعية.
ة محدودة لمغايةخ ما لـ نحػدد المعنػى الخػاص الػذى يشػير ويظؿ مفيـو التبعية كأداة تحميمي 

إليػػػوخ ونسػػػتطيع القػػػوؿ بػػػداءة إف مفيػػػـو التبعيػػػة يشػػػير إلػػػى موقػػػؼ مشػػػروط بمقتضػػػاه يتوقػػػؼ نمػػػو 
 )أو مجموعػػػة دوؿ(عمػػػى تطػػػور واتسػػػاع اقتصػػػاد دولػػػة  دوؿ( )أو مجموعػػػةاقتصػػػاد دولػػػة معينػػػة 

)أو بػػػيف ىػػػاتيف الػػػدولتيف ادى بػػيف دولتػػػيف أخػػرى. وبيػػػذا المعنػػػىخ فػػاف عبلقػػػة االسػػػتقبلؿ االقتصػػػ
قػػد تتحػػوؿ إلػػى عبلقػػة تبعيػػة اقتصػػادية إذا مػػا اسػػتطاعت بعػػض الػػدوؿ أف  ونظػػاـ التجػػارة الدوليػػة(

تفػػرض تقػػدميا ونموىػػا عمػػى دوؿ أخػػرى. حينئػػذ ال تسػػتطيع الػػدوؿ األخيػػرة أف تحقػػؽ نمػػًوا ممحوًظػػاخ 
النمو الػذى يتحقػؽ فػى الػدوؿ التابعػة يكػوف  ألف نموىا مشروط ومحكـو بنمو الدوؿ األولىخ أى أف

مػػف ذلػػؾ النػػػوع الػػذى يخػػػدـ أىػػداؼ الػػػدوؿ المسػػيطرة. والنتيجػػة المترتبػػػة عمػػى ذلػػػؾ ىػػى أف موقػػػؼ 
يػػؤدى بالػػدوؿ المتخمفػػة إلػػى الخضػػوع السػػتغبلؿ واسػػتنزاؼخ وتمػػارس الػػدوؿ المتقدمػػة سػػيطرة  التبعيػة

ا والتجارة ورأس الماؿخ وكػؿ مػا يػرتبط بمظػاىر واضحة عمى الدوؿ المتخمفة فيما يتعمؽ بالتكنولوجي
البناء االجتماعى.  ير أف طابع ىذه السيطرة يختمؼ مف فتػرة إلػى أخػرىخ ومػف ذلػؾ يتضػح كيػؼ 
أف التبعيػػة مرتبطػػة ارتباًطػػا أساسػػًيا بتقسػػيـ العمػػؿ الػػدولىخ ذلػػؾ التقسػػيـ الػػذى يمكػػف دواًل معينػػة مػػف 

الوقػػت الػػذى يكبػػؿ ويقيػػد حركػػة دوؿ أخػػرىخ ممػػا يعنػػى تحقيقػػو بمعػػدالت نمػػو اقتصػػادى عاليػػةخ فػػى 
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وىكذا نجد التقػدـ االقتصػادى الػذى تحققػو الػدوؿ  عجزىا عف تحقيؽ معدالت نمو اقتصادى عالية.
)السػيد الحسػينى، المتقدمةخ يحدد طابع وحجـ التقدـ الذى يمكف أف تحققػو الػدوؿ المتخمفػة التابعػة 

3902 :319.) 
بمػػداف العػػالـ الثالػػث تػػابعخ ال يعنػػى بالضػػرورة أف حكػػاـ ىػػذا البمػػد  والقػػوؿ بػػأف بمػػًدا مػػا مػػف 

يتمقوف األوامر مف البيت األبيضخ أو أنيـ يتسمموف التعميمات يوما بيـو مػف السػفير األمريكػى فػى 
بمػػدىـخ أو أف مختمػػؼ السياسػػات تصػػميـ جػػاىزة مػػف صػػندوؽ النقػػد الػػدولى و يػػره مػػف المؤسسػػات 

اؽ الماؿ فى العالـخ وأف عمييـ تنفيذ ىذه السياسات ببل مناقشة. بر ـ أنو الدولية المييمنة عمى أسو 
لػػيس مػػف العسػػير العثػػور عمػػى أمثمػػة ليػػذا النػػوع الفػػج مػػف التػػدخؿ األجنبػػى فػػى شػػئوف بمػػداف العػػالـ 
الثالػػػث فػػػى العقػػػود األخيػػػرةخ إال أف آليػػػات التػػػأثير واإلخضػػػاع قػػػد تطػػػورت وأصػػػبحت تأخػػػذ أشػػػكااًل 

ر مباشرة فى معظـ األحياف. وقد أصبحت الدوؿ المييمنػة تػدرؾ مػا تثيػره الصػور خفيةخ وصوًرا  ي
الفجة لمتدخؿ األجنبى مف حساسيات لدى الحكاـ والمحكوميف فى دوؿ العالـ الثالػثخ وأصػبحت ال 
تمجأ إلييا إال بعد مػا تفشػؿ السػبؿ األخػرى فػى إحػراز مػا تبغيػو. وسػعت ىػذه الػدوؿ إلػى دفػع مظنػة 

شػر فػػى شػئوف الػػدوؿ التابعػة بشػتى السػػبؿخ مػف ذلػػؾخ اإلسػراؼ فػى مجاممػػة حكػاـ ىػػذه التػدخؿ المبا
ظيػػػار قػػػدر مبػػػالغ فيػػػو مػػػف االحتػػػراـ والتقػػػدير ليػػػـ. ومنيػػػا اإليعػػػاز إلػػػى ىيئػػػاتيـ الثقافيػػػة  الػػػدوؿخ وا 

وجامعاتيـ بمنح ىؤالء الحكاـ الجوائز التقديريةخ والدكتوراىات الفخرية. ومنيا تضافر جيود وسائؿ 
ومنيػػا  عػبلـ لػدييـ لوصػؼ بعػض ىػػؤالء الحكػاـ باإلبػداع والعبقريػة والجسػػارة فػى اتخػاذ القػراراتخاإل

الحرص عمى إظيار أف كؿ ش  يتـ بيف الدوؿ المييمنة والدوؿ التابعة إنمػا يػتـ مػف خػبلؿ الحػوار 
تركة يػات إنمػا يعكػس المصػمحة المشػاقوأف ما يتـ التوصؿ إليو مػف اتف الحر والمفاوضات المباشرةخ

 (. 3900:33)إبراىيـ العيسوى، بيف الدولتيفخ ويعود عمى كمييما بالنفع
ومػػف المعػػروؼ أف الكتابػػات األولػػى فػػى إطػػار مدرسػػة التبعيػػة كانػػت عمػػى يػػد فريػػؽ مػػف   

عممػػاء االقتصػػاد واالجتمػػاع فػػى أمريكػػا البلتينيػػةخ وأف تحميػػؿ ىػػذه المدرسػػة قػػد أثػػر بعػػد ذلػػؾ عمػػى 
 (.20: 3900)مصطفى كامؿ السيد، إفريقيا والعالـ العربى  مفكريف آخريف خ خصوصا فى

ا عػف واقػع معػيفخ تعبيرً  والحؽ أف ىذه الكتابات األولى لـ تخرج مف فراغخ فقد كانت أوالً    
ىػو إخفػاؽ تجربػة التطػػور الرأسػمالى بكافػة صػػورىا فػى مجتمعػات أمريكػا البلتينيػػة. لقػد عرفػت ىػػذه 

أسػػػاس التخصػػػص فػػػى إنتػػػاج المػػػواد األوليػػػة وتسػػػويقيا إلػػػى  المجتمعػػػات فتػػػرات توسػػػع طويمػػػة عمػػػى
البمػػداف الرأسػػمالية األوربيػػة خ وطػػرؽ بعضػػيا مجػػاالت التصػػنيع منػػذ الحػػرب العالميػػة األولػػىخ ولكػػف 

أو الموجيػػة إلػػى الػػداخؿ  العػػالمى(، )السػػوؽ تجربػػة النمػػو الرأسػػمالىخ سػػواء الموجيػػة إلػػى الخػػارج
قتػػا فػػى تقميػػؿ اعتمػػادات اقتصػػادات ىػػذه البمػػداف عمػػى السػػوؽ  التصػػنيع بػػاحبلؿ الػػواردات  قػػد أخف

العالميػػةخ بػػػؿ اسػػػتمر نزيػػػؼ المػػػوارد منيػػا إلػػػى ىػػػذه السػػػوؽخ كمػػػا أخفقتػػا فػػػى تحسػػػيف توزيػػػع الػػػدخؿ 
 والثروات فيياخ أى فى ضماف فرص العمالة والعيش الكريمة أل مب سكانيا فى الريؼ والحضر.
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المحافظػػة قػػد حاولػػت أف تقػػدـ تفسػػيًرا السػػتمرار  ولمػػا كانػػت نظريػػات االقتصػػاد واالجتمػػاع 
التخمػػػؼخ مػػػع االرتبػػػاط بالسػػػوؽ العػػػالمىخ يرجػػػع التخمػػػؼ إلػػػى سػػػمات أصػػػيمة باقتصػػػاد ومجتمعػػػات 
الزيػادة السػػكانية السػريعةخ أو وجػػود قطػاع تقميػػدى كبيػرخ فقػػد الػتمس بعػػض مفكػرى أمريكػػا البلتينيػػة 

ر إقناًعا فى تفسير أسػباب ظػاىرة التخمػؼ. وقػد العوف مف أسمحة نظرية أخرىخ يمكف أف تكوف أكث
وجدوا ىذا العوف مف مصادر عديدةخ فقد كاف ىناؾ تحميؿ األحزاب الماركسية فػى أمريكػا البلتينيػة 
لمظػػػػاىرة االسػػػػتعماربةخ والتػػػػى تػػػػربط االسػػػػتعمار بتطػػػػور الرأسػػػػمالية وحاجتيػػػػا إلػػػػى أسػػػػواؽ خارجيػػػػة 

 حصوؿ عمى المواد األولية.لبضائعياخ ولتصريؼ فائض رؤوس أموالياخ ولم
وقػػد تػػأثر االقتصػػادى المصػػرى سػػمير أمػػيفخ فػػى تحميمػػو لظػػاىرة التبعيػػة فػػى إفريقيػػا والعػػالـ  

 Arrigi)أريجػػى إمانيػػؿ( العربػػى بمفيػػـو التبػػادؿ البلمتكػػاف  الػػذى عرضػػو االقتصػػادى الفرنسػػى 

Emanelبيف منتجات تقتضى  خ وكاف األخير قد ميز بيف ثبلث حاالت مف التبادؿخ تمؾ التى تتـ
ظروفػػػا طبيعيػػػة ومناخيػػػة متباينػػػةخ وتمػػػؾ التػػػى تقتضػػػى تركيبػػػات عضػػػوية متباينػػػة مػػػف رأس المػػػاؿخ 
وأخيًرا تمؾ التى تستخدـ نفس التركيب العضوى لرأس الماؿخ ولكنيا تػتـ فػى إطػار ظػروؼ سياسػية 

ت التبػػػػادؿ واجتماعيػػػػة مختمفػػػػة. وقػػػػد ركػػػػز سػػػػمير أمػػػػيف عمػػػػى بيػػػػاف الظػػػػروؼ التاريخيػػػػة التػػػػى ولػػػػد
واستطرد إلى شرح آثارىا عمى استمرار التقسيـ الدولى لمعمؿخ وعمى  البلمتكاف  فى الحالة األخيرةخ

 (.3900:23)مصطفى كامؿ السيد، البنية االجتماعية االقتصادية فى مجتمعات األطراؼ 
ومع أف مفكرى التبعية أجمعوا عمػى أف نمػط التخصػص االقتصػادى الػذى كػاف قائًمػا فػى   

مجتمعات األطراؼخ والذى ىو  سبب تخمفياخ ىػو نتيجػة السػيطرة االقتصػادية التػى مارسػتيا عمييػا 
مجتمعػػػات المراكػػػزخ إال أف ىػػػؤالء المفكػػػريف قػػػد اختمفػػػوا فيمػػػا بيػػػنيـ مػػػف حيػػػث مػػػدى تأكيػػػدىـ عمػػػى 

تػائج األدوار المختمفة لكؿ مف القوى االجتماعية المحمية والسػيطرة الخارجيػةخ ومػف حيػث تقػديرىـ لن
ىػػػذه العبلقػػػات. وتعػػػود ىػػػذه الفػػػروؽ فيمػػػا بيػػػنيـ إلػػػى اخػػػتبلؼ المجتمعػػػات والفتػػػرات الزمنيػػػة التػػػى 
خصوىا بالدراسةخ وكذلؾ إلى تبايف تقييميـ لنتائج عبلقات معينة تربط بػيف المراكػز واألطػراؼ فػى 

بمدرسػة  حاالت خاصة. ويؤدى ىذا التبايف فى الحقيقة إلى ميؿ البعض إلى تسمية ىذه التوجيػات
 خىذه االجتيادات التى تتفؽ أحياًناالتبعيةخ نظًرا لعدـ وجود نظرية واحدة تستطيع أف توفؽ بيف كؿ 

ف كانت مساحة االتفاؽ فيما بينيا أوسع كثيرا مف مساحة االخػتبلؼ وتختمؼ أحيانً  ا أخرىخ حتى وا 
 (.22)مصفى كامؿ السيد: 

خطيط فى البمداف النامية مف حيث المنيجية ولف نتطرؽ ىنا إلعادة نظرة شاممة لفعالية الت 
المتبعػػة فػػػى أعماليػػػاخ  يػػػر أنػػو مػػػف المستحسػػػف أف نشػػػير إلػػى أف مؤسسػػػات التخطػػػيط قممػػػا قامػػػت 
بتطوير قدرة تكنولوجية مف شأنيا اإلسياـ فى مساعدة المؤسسات المسئولة عف السياسة الصناعية 

جيػػػة خاصػػػة بيػػػاخ وأف العقػػػود المبرمػػػة مػػػػع أو الزراعيػػػة عمػػػى إرسػػػاء قواعػػػد قػػػدرة اسػػػتقبللية تكنولو 
الشركات األجنبيةخ فى ظؿ  ياب الحػد األدنػى مػف القػدرات التكنولوجيػة المحميػةخ ال يمكنيػا إال أف 
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تكػػػوف جػػػائرة بالنسػػػبة إلػػػى الفريػػػؽ المحمػػػىخ وأف تقػػػوى أسػػػس التبعيػػػة المسػػػتقبمية. إف خطػػػط البمػػػداف 
يع الكبػػػرى العائػػػدة إلػػػى البنػػػى األساسػػػية أو إلػػػى الناميػػػة لػػػـ تكػػػف تشػػػكؿ عػػػادة إال قائمػػػة مػػػف المشػػػار 

مجمعات صناعيةخ تقـو مكاتب االسػتثمارات اليندسػية األجنبيػة بدراسػة جػدواىاخ وتتطمػب جميعيػاخ 
: ببل استثناءخ استعانة مكثفة بالشركات األجنبية وبتجييزاتيا  (.322)جورج قـر

المجػػاؿخ المؤسسػػات الدوليػػة أو ومػػف المبلحػػظ أف الجيػػود النػػادرة التػػى قامػػت بيػػاخ فػػى ىػػذا  
القومية لممساعدةخ فى سبيؿ تطوير تقنيات تعتمد بصورة أكبر عمى الطاقػات المحميػةخ اصػطدمتخ 
محمًيػػاخ بجمػػود البيروقراطيػػةخ وبانخفػػاض مسػػتوى معيشػػة إنتاجيػػة اليػػد العاممػػة المفتقػػرة إلػػى الحػػوافز 

نػػػػاىج المسػػػػتعممة الختيػػػػار االسػػػػتثمارخ الدافعػػػػةخ وأخيػػػػرا بييكميػػػػة األسػػػػعار واألجػػػػور. وقػػػػد أدت الم
المستوحاة ىى نفسيا مف الكتيبات الموضوعة مف قبؿ األمـ المتحدة أو البنؾ الدولىخ والعائدة إلى 
تقيػيـ المشػػاريعخ أدت ىػػذه المنػػاىج إلػى اتخػػاذ قػػرارات لصػػالح االسػتثمارات التػػى تتطمػػب التكنولوجيػػا 

 إسياـ الشركات المتعددة الجنسيات لتنفيذىا.المستوردة كمية مف الخارجخ وتتطمب بالتالى 
وباإلضػػػافة إلػػػى المنيجيػػػة  يػػػر السػػػميمة فػػػى تقيػػػيـ المشػػػاريعخ فقػػػد تػػػـ التشػػػجيع عمػػػى ىػػػذا  

االتجػػاه مػػف قبػػؿ مؤسسػػات التمويػػؿ الدوليػػة التػػى كانػػت تشػػترط دائمػػا أف يصػػحب مسػػاىمتيا وضػػع 
جػراء مناقصػة دوليػة خاصػة بالمشػروعات. وفػػى  دراسػات تحضػيرية تقػوـ بيػا بيػوت خبػرة أجنبيػةخ وا 

ىػذه المناقصػة تكػوف معػايير انتقػػاء المؤسسػات التػى يسػمح ليػػا باالشػتراؾ بالمناقصػة بحيػث تجعػػؿ 
الشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات فػػى وضػػع احتكػػارى بالنسػػبة لمبمػػداف الناميػػة. وأف التسػػييبلت المقدمػػة 

لمخػػػارجخ بالنسػػػبة لغالبيػػػة مؤسسػػػات  لتمويػػػؿ الدراسػػػات التحضػػػيرية ال تػػػؤدى إال إلػػػى تقويػػػة التبعيػػػة
التخطػػػػيطخ وذلػػػػؾ سػػػػواء بالنسػػػػبة إلػػػػى ىيئػػػػات التخطػػػػيط العػػػػاـخ أو بالنسػػػػبة إلػػػػى الييئػػػػات الفرعيػػػػة 

: لمدراساتخ التابعة لموزارات الفنية أو لمشركات الحكومية   (.321)جورج قـر
تبعيػػػػة وجػػػػرى فػػػػى العديػػػػد مػػػػف البمػػػػداف أف أجيػػػػزة التخطػػػػيط والسػػػػمطات الحكوميػػػػةخ نظػػػػًرا ل 

البيروقراطيػػات اإلداريػػةخ ولجمػػود ىػػذه البيروقراطيػػاتخ ولعػػدـ فعاليتيػػاخ اضػػطرت إلػػى طمػػب تػػدخؿ 
مؤسسات التمويؿ الخارجيةخ سعًيا وراء تأميف حد أدنى مف الجدية واالستمرارية فى تنفيذ المشاريع. 

مجػرد أجيػزة إلعػداد  وىكذا رأينا اإلدارات المحمية المرتبطة بالخارج تتحوؿخ عمػى ىػذا المنػواؿخ إلػى
ولػػػدفع فػػػواتير الشػػػركات األجنبيػػػة العاممػػػة محمًيػػػاخ بػػػداًل مػػػف أف تصػػػبح المراكػػػز األساسػػػية الكتسػػػاب 
القدرة التكنولوجيةخ واستحاؿ بصورة خاصة عمػى أجيػزة التخطػيط ودوائػر الدراسػات فييػا القيػاـ بػأى 

حيػث تركػػتخ فػى معظػـ األحػػواؿخ دور إيجػابى فػى أولويػػات اتخػاذ القػرارات المتعمقػػة باالسػتثماراتخ 
ىػػذه األولويػػاتخ ألىػػواء لعبػػة القػػوى الضػػا طةخ ولموقػػؼ السػػمطات الحكوميػػة مػػف ىػػذه القػػوى. وفػػى 

دى العمػػػؿ وفقػػػا لمنظػػػور قصػػػير النيايػػػةخ تسػػػود المصػػػالح ذات اآلجػػػاؿ القصػػػيرة ليػػػذه القػػػوىخ ويػػػؤ 
 ريعةخ منعدمة محمًيا..خ إلى التوجو نحو الشركات األجنبية التى تمتمؾ وسائؿ تنفيذ ساألجؿ
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ونظًرا إلى أف المجوء إلى الشركات األجنبية يتطمب دائًما المزيد مػف المػوارد الخارجيػةخ فػبل  
عجػػػػب مػػػػف أف كػػػػاف المعيػػػػار السػػػػائد فػػػػى منػػػػاىج تقيػػػػيـ المشػػػػروعات ىػػػػو دائمػػػػا معيػػػػار قػػػػدرة ىػػػػذه 

مػد النػامى سػريًعا فػى المشروعات عمى توليد مباشر أو  ير مباشر لمعممة الصعبة. وىكذا يدخؿ الب
الػػػػػدائرة المفر ػػػػػة لمتبعيػػػػػة التكنولوجيػػػػػة المولػػػػػدة لمتبعيػػػػػة الماليػػػػػة التػػػػػى تقػػػػػوـ بػػػػػدورىا بزيػػػػػادة التبعيػػػػػة 
التكنولوجيةخ ذلؾ نظًرا إلى وجوب تصميـ مشروعات توجو إنتاجيا إلى الخارج تخفيفا لمضػائقة فػى 

ة فػػػى معظميػػػاخ إف لػػػـ يكػػػف فػػػى تػػػوفر العمػػػبلت الصػػػعبةخ ممػػػا حػػػتـ االسػػػتعانة بتكنولوجيػػػا مسػػػتورد
: كميا  (.327)جورج قـر

وبيذا اعتبرت بعض المساعدات الفنية قناة ميمػة شػيطانية انسػابت منيػا مسػاعدات العػالـ  
المتقدـ إلى الدوؿ الناميةخ وتضـ المساعدات الفنية الفنيػيف والمستشػاريف والمعػدات البلزمػة. وبػر ـ 

دـ كػاف يػزود الػببلد الناميػة بػالخبرات المتقدمػة التػى يفتقػدىا ا أف العػالـ المتقػأنو مف الواضح ظاىرًيػ
عػادةخ فانػو فعػؿ ذلػؾ بيػدؼ قطػع الطريػؽ عمػى أيػة إمكانػات تنمويػة ضػرورية بالنسػبة ليػذه الػػببلدخ 
خاصة إذا أدركنا أف معظـ الببلد النامية تمتمؾ ىذه الكفاءاتخ أو ىى ال تحتاج خبرات ذات درجة 

 (.111: 3901مة، )عمى ليعالية مف التخصص 
وحسبما أبرزت بعض األرقاـخ وجدنا أف المساعدات الفنية مػف بريطانيػا وفرنسػا إلػى العػالـ  

مػدرس بريطػانى خ وممػا ال شػؾ  ٓٓٓ.ٚمدرس فرنسىخ ونحػو  ٓٓٓ,ٖٓالثالث احتوت عمى نحو 
لية لمببلد فيوخ فاف ىذا النوع مف المساعدات يجذب الدوؿ المانحةخ حيث أنيا تدفع المساعدات الما

 النامية فى شكؿ مرتبات لمواطنييا!!
وتكمػػف الخطػػػوة الرئيسػػية فػػػى ىػػذا النػػػوع مػػػف المسػػاعدات فػػػى أف قيمتيػػا الماديػػػة أوال تنفػػػؽ  

عمى ذلؾ: منحة قػدمتيا الوكالػة  لصالح البمد المانحخ وليس البمد المستقبؿ لممساعدة . ولنأخذ مثاالً 
البنؾ فى تحسػيف إمكاناتػو التنظيميػةخ وتمكينػو مػف تمويػؿ  الدولية لبنؾ التنمية الصناعيةخ لمساعدة

القطػػػاع الخػػػاص المصػػػرىخ حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة المنحػػػة نحػػػو مميػػػوف دوالر أمريكػػػىخ عمػػػى أف تػػػدفع 
جنيوخ وىو ما يعنى أف عمى الحكومة المصرية أف تػدفع دوالًرا لكػؿ  ٓٓٓ.ٓٓٚالحكومة المصرية 

 األمريكية..دوالريف أمريكييفخ تنفؽ كميا لشراء السمع 
وتكشؼ قراءة األرقاـ التفصػيمية عػف خدعػة أخبلقيػة تػروح مجتمعػات العػالـ الثالػث ضػحية  

ليػاخ وبػػر ـ ضػػآلة المبمػػغ الػػذى يػتـ االستشػػياد بػػوخ إال أننػػا نناقشػػو كداللػة كافيػػة لتحديػػد نوايػػا العػػالـ 
والرخ فاننػػا نجػػد أف المتقػػدـ نحػػو تنميػػة أو تحػػديث العػػالـ الثالػػثخ فػػر ـ أف المنحػػة كانػػت مميػػونى د

 جنيو مصرىخ ودفعتيا لؤل راض التالي: ٓٓٓ.ٓٓٚالخزانة المصرية دفعت فى المقابؿ نحو 
ألػػػؼ جنيػػو مصػػرى لئلنفػػػاؽ عمػػى المستشػػار األوؿخ وىػػػو  ٖ٘ألػػؼ دوالر أمريكػػى خ  ٕٓٓ -ٔ

 أجنبى بطبيعة الحاؿ.
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ضػاؤه إمػا ألؼ جنيػو عمػى مكتػب استشػارى فػى اإلدارةخ أعٓٗٔألؼ دوالر خ و ٜٓٓإنفاؽ  -ٕ
أنيـ ينتموف فػى الغالػب إلػى الوكػاالت الدوليػةخ أو إلػى بعػض المثقفػيف البورجػوازييف الػذيف 
اسػػػػتناموا إلػػػػى تػػػػرؼ العػػػػيش عمػػػػى حسػػػػاب خشػػػػونة حيػػػػاة الجمػػػػاىيرخ والػػػػذيف لػػػػدييـ أيًضػػػػا 

 إمكانيات عالية عمى الخيانة الوطنية.

مبػػػالغ تػػػذىب  ألػػػؼ جنيػػػو مصػػػرىخ وىػػػى بػػػالطبع ٕٓٗألػػػؼ دوالرخ و ٓٓ٘معػػػدات بنحػػػو  -ٖ
 لتصريؼ سمع أجنبية..

ألػػػػػػؼ جنيػػػػػػو مصػػػػػػرىخ تػػػػػػذىب كمكافػػػػػػآت  ٘,ٖٔألػػػػػػؼ دوالرخ  ٖٓٔىػػػػػػذا باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى  -ٗ
 لمستشاريف ألجؿ قصيرخ وىـ لف يخرجوا عف كونيـ أجانبخ أو أذيااًل محمييف ليـ..

ألػؼ جنيػو مصػػرى لمتػدريبخ وىػذا المبمػػغ  ٘,ٚٔألػػؼ دوالر خ  ٓٓٔرصػد مبمػغ ال يتجػاوز  -٘
% مػػػف مرتػػػب المستشػػػار األوؿ خ وىػػػو المبمػػػغ الػػػذى قػػػد يسػػػاعد عمػػػى ٓ٘حػػػو يصػػػؿ إلػػػى ن

 تدريب وتنمية كوادر محميِة.
 

 ىيمنة واختراؽ:
ذا كانت الييمنة السياسية واالقتصادية تشكؿ   أشكاؿ الييمنةخ وأكثرىػا حظػوة فػى  )أظير(وا 

لغيرىػا مػف  تؤسس""البحث والدرسخ فالحؽ أف الييمنة الثقافية ربما تكوف ىى األخطرخ حيث ىى 
صور الييمنةخ ذلؾ أنو ليس أثبت وأعمؽ مف التمكف مف العقوؿ والقموبخ فيسػتدمج التػابع متبوعػو 
ويتبنػػػى مقوالتػػػو وأىدافػػػو وفمسػػػفتوخ بحيػػػث يتحػػػوؿ إلػػػى "جنػػػدى" مػػػف جنػػػود الميػػػيمفخ ومعػػػاوف مػػػف 

 معاونى المسيطر.
سػػواء منيػػا مػػف ظممنػػا ردًحػػا وىنػػا نجػػد أف الكثػػرة الغالبػػة مػػف قػػوى العػػالـ تسػػعى إلػػى ذلػػؾخ  

طويبًل مف الزمف نصب عميو المعناتخ بحكـ إرث طويؿ مف زمف االحتبلؿ والقيرخ كمػا ىػو األمػر 
بالنسػػبة لػػدوؿ االسػػتعمار الغربػػىخ وفػػى المقدمػػة منيػػا بريطانيػػاخ ثػػـ فرنسػػاخ وكػػذلؾ إيطاليػػا وىولنػػدا 

مػة مػف الزمػافخ وخاصػة السػتينيات مػف والبرتغاؿخ نسبًياخ أـ قوى أخرى اتسمت عبلقتنا بيا فتػرة مي
القرف الماضىخ وىى ما كاف يسمى بالكتمة االشتراكيةخ وفى المقدمة منيا االتحػاد السػوفيتىخ حيػث 
كانت المنح المجانية تقدـ الستقطاب شباب الخريجيف مف الجامعات لمحصوؿ عمى درجات عممية 

عػدد مػف المػنح اسػتفاد منيػا عػدد مػف أعمىخ وقد حظيت تربيػة عػيف شػمسخ منػذ أواخػر السػتينيات ب
محمػد السػعيد عبػػد  - خالػزمبلء أصػبحوا بعػد ذلػؾ أقطابػػا فػى كميػة التربيػة خ مثػؿ: محمػػد نبيػؿ نوفػؿ

فيػػػوال فػػػارس  -ىػػػدى قنػػػاوى –طمعػػػت منصػػػور -عػػػادؿ عػػػز الػػػديف-نبيػػػؿ عػػػامر صػػػبيح–المقصػػػود 
 تماعية أخرى.عبد الفتاح حجاجخ فضبًل بطبيعة الحاؿ عف تخصصات إنسانية واج-بيباوى

وال نقصػػػد بيػػػذا القػػػوؿ بػػػأف ىػػػؤالء أصػػػبحوا "أبواقًػػػا" لمثقافػػػة االشػػػتراكيةخ ولكػػػف القػػػوؿ بػػػأنيـ  
أصػػبحوا "َحَممػػة " ليػػا ينظػػروف إلػػى بعػػض القضػػايا مػػف خػػبلؿ منظورىػػاخ وأضػػعؼ اإليمػػاف ىنػػا ىػػو 



204 
 

خ ىو الغربى  ياب الرؤية النقدية ليذا التوجوخ بحيث تنصب ىذه الرؤية عمى الطرؼ المقابؿ وحده
 الرأسمالى.
نما فقط نضعو فرضا محتمبًلخ وىػو االبتعػاد إلػى حػد مػا عمػا يتصػؿ أو   ودوف أف نتأكدخ وا 

 يعزز اليوية العربية اإلسبلمية.
خ بؿ وشعبًيا يشجع ويػؤازرخ عمػى أسػاس أف دوؿ ا(ا سياسيً )حضينً وىكذا وجد ىذا االتجاه  

سياسػػيةخ وتعوضػػنا عمػػا حرمتنػػا منػػو القػػوى المعاديػػةخ المنظومػػة االشػػتراكية كانػػت تػػؤازر قضػػايانا ال
 والتى كانت تقؼ الواليات المتخدة عمى رأسيا.

وكانػػت دور النشػػر السػػوفيتية تغػػرؽ السػػوؽ الثقافيػػة المصػػرية بالعديػػد مػػف الكتػػب األساسػػية  
نجمزخ وماوتسى تونجخ ولينيفخ و يرىـ خ وتبيعيا بأثماف رمزيةخ تكاد أف  مثؿ كتب كارؿ ماركسخ وا 

 تكوف شبو مجانيةخ مما ساعد عمى انتشارىا بيف القراء المصرييف.
ويحتػػػاج تتبػػػع مػػػا قامػػػت بػػػو أعتػػػى الػػػدوؿ الغربيػػػةخ وخاصػػػة أمريكػػػا وبريطانيػػػا وفرنسػػػا إلػػػى  

مجمداتخ فى شأننا الحالىخ فضبًل عف تناولنا إياه فى مناسػبات أخػرى سػابقةخ ومػف ىنػا فمػا سػوؼ 
 ونماذج لمقطب األكبر..المايستروخ الواليات المتحدة..نشير إليو ىنا ىو مجرد أمثمة 

 

 بدايات:
تضػخ التغريػب فػى  "مدرسػة إرسػاليات" وكأنػو فقد نجح الفرنسيوف فػى جعػؿ لبنػاف "مارونيػا" 

محيطو العربى واإلسبلمىخ وتحدثت عف ىػذه "الرسػالة" مراسػبلت قناصػميـ فػى بيػروت فقالػت: "إف 
ت المارونيػػة مػػف خػػبلؿ نشػػر المغػػة والثقافػػة الفرنسػػيتيف نقػػاط حكومػػة فرنسػػا سػػتخمؽ بػػيف ىػػذه العػػائبل

اتصاؿ جديدة معيا ومع البمدخ ورموًزا جديدة وثمينة لبلعتراؼ بفضمياخ وأف خدمة المصالح الدينية 
يعنى خدمة الحضػارة التػى ىػى فػى الوقػت نفسػو مصػالح السياسػة الفرنسػية..فى جعػؿ سػوريا حميفًػا 

أميف ىيمنػػة بمػػدنا عمػػى منطقػػة خصػػبة ومنتجػػة..وتكويف جػػيش متفػػاف أكثػػر أىميػػة مػػف مسػػتعمرة..وت
لفرنسػا فػػى كػػؿ وقػػتخ وذلػػؾ حتػػى تنحنػػى البربريػة العربيػػة ال إرادًيػػا أمػػاـ الحضػػارة المسػػيحية ألوربػػا"  

 (.30: 3999)محمد عمارة، 
ىكػػذا أفصػػحت مراسػػبلت القناصػػؿ عػػف مقاصػػد مػػدارس اإلرسػػاليات الفرنسػػية فػػى تكػػويف   

الػذى يجعػؿ   -التغريػب –إلى جانب الميزات الماديػة لبلسػتعمار  –مارونىخ يحقؽ  ()جيش ثقافى
 تنحنى ال إرادًيا أماـ الحضارة المسيحية األوربية! قالوا( )البربرية، كماحضارتنا 
 ولقد حققوا بالفعؿ بعًضا مف ىذه المقاصد التى حددوىا: 

حىخ وذلػػػؾ حتػػػى تنقطػػػع أوصػػػاؿ فػػػأوؿ مػػػف نػػػادى بػػػاحبلؿ الميجػػػات العاميػػػة محػػػؿ المغػػػة الفصػػػ -
األمػػػة..وتقوـ القطيعػػػة المعرفيػػػة بينيػػػا وبػػػيف دينيػػػا وتراثيػػػاخ فتفقػػػد إسػػػبلمية ىويتيػػػاخ وذاكرتيػػػا 

أوؿ مف نادى بذلؾ ىو "أميف شميؿ"خ وىو مارونىخ مف خريجى ىذه المدارس التى –التاريخية 
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ميػو عبػػد اهلل النػػديـخ خ ويوميػػا رد عٔٛٛٔأقامتيػا ىػػذه اإلرسػاليات..نادى بػػذلؾ فػػى مصػر سػػنة 
 ( .إضاعة المغة إضاعة لمذات)جعؿ عنوانو  التنكيت والتبكيت(بمقاؿ فى صحيفة  

 وأوؿ مف نادى بالمادية اإللحادية ىو شبمى شميؿخ أحد خريجى ىذه المدارس. -
 وأوؿ مف نادى بعممانية الدولة والقانوفخ واحد مف خريجى ىذه المدارس ىو "فرح أنطوف". -
–ا الجيش المارونى المتفػانى فػى خدمػة الحضػارة األوربيػةخ لتحقيػؽ ىػذه المقاصػد ولقد أقاـ ىذ -

مؤسسػػػات ثقافيػػػة وفكريػػػة  –مقاصػػػد انحنػػػاء حضػػػارتناخ ال إرادًيػػػاخ أمػػػاـ الحضػػػارة األوربيػػػة أقػػػاـ 
عبلميػػػةخ مثػػػؿ صػػػحيفة   المقطػػػـ  التػػػى وصػػػفيا عبػػػد اهلل النػػػديـ "الصػػػحيفة اإلنجميزيػػػة التػػػى  وا 

العربيػة"خ ومػف مثػػؿ  المقتطػؼ خ التػى كانػػت ديػواف التبشػير بنظريػػات  بالمغػػة تصػدر فػى مصػر
العمػػـ المػػادى الغربػػىخ حتػػى لقػػد وصػػؼ عبػػد اهلل النػػديـ "الجػػيش" الػػذى يحػػرر صػػفحاتياخ بػػأنيـ 
"أعػػداء اهلل وأنبيائػػوخ الػػذيف أنشػػأوا ليػػـ جريػػدة جعموىػػا خزانػػة لترجمػػة كػػبلـ مػػف لػػـ يتػػدينوا بػػديفخ 

بياء إلى الظواىر الطبيعية والتراكيب الكيماويةخ ويرجعوف بالمكونات ممف ينسبوف معجزات األن
إلػػى المػػادة والطبيعػػةخ منكػػريف وجػػود اإللػػو الحػػؽخ وقػػد سػػتروا ىػػذه األباطيػػؿ تحػػت اسػػـ فصػػوؿ 

 عمميةخ وما ىى إال معاوؿ ييدموف بيا عمـو األدياف..".
بيػػػـ الكراىيػػػة لئلسػػػػبلـ  ولقػػػد تتممػػػذ عمػػػى يػػػدى ىػػػذا الجػػػيش التغريبػػػى المتفػػػانى مثقفػػػوف بمغػػػت -

)سػػػػالمة واالسػػػتيانة بمطمػػػؽ اإليمػػػػاف الػػػدينىخ حػػػػد "االنصػػػياع لمحضػػػػارة الغربيػػػة كميػػػة"خ مثػػػػؿ 
الذى لخص مذىبو فقاؿ "كمما ازددت خبرة وتجربة وثقافة..توضحت أمامى أ راضىخ  موسى(

 وىى تتمخص فى أنو:
ادت معرفتػػى بالشػػرؽخ زادت " يجػب عمينػػا أف نخػرج مػػف آسػػياخ وأف نمحػؽ بأوروبػػاخ فػػانى كممػا ز 

كراىيتػػى لػػوخ وشػػعورى بأنػػو  ريػػب عنػػىخ وكممػػا زادت معرفتػػى بأوربػػا خ زاد حبػػى ليػػا خ وتعمقػػى 
بيػػػػػػاخ وزاد شػػػػػػعورى بأنيػػػػػػا منػػػػػػىخ وأنػػػػػػا منيػػػػػػاخ فالرابطػػػػػػة الشػػػػػػرقيةخ سػػػػػػخافةخ والرابطػػػػػػة الدينيػػػػػػة 

 :(3920"!!)سالمة موسى: " اليـو والغد"،وقاحة
 سمطاف لمديف عميوخ وال دخوؿ لو فيو.+ أريد تعميًما أوربًياخ ال 

 + وحكومة كحكومات أورباخ ال كحكومة ىاروف الرشيد والمأموف.
 + وأدًبا أوربًيا...أبطالو مصريوف..ال رجاؿ الفتوحات العربية.

 + وثقافة أوربية..ال ثقافة الشرؽ..ثقافة العبودية والتوكؿ عمى اآللية.
 عربية الفصحىخ لغة التقاليد العربية والقرآف..+ والمغة العاميةخ لغة اليكسوسخ ال ال

 + والتفرنج فى األزياءخ ألنو يبعث فينا العقمية األوربية..
 نػا كػافر بالشػرؽخخ فأا وجيػرةىذا ىو مذىبى الذى أعمؿ لو طوؿ حيػاتىخ سػرً وأعمنيا صراحة: "

 (.23: 3999"!!)محمد عمارة، مؤمف بالغرب
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 التبعية التكنولوجية:  
ؤكد أف التكنولوجيا الحديثةخ أى ما طوره اإلنساف مف وسػائؿ لئلنتػاج واالسػتيبلؾ فمف الم  

خبلؿ القرنيف الماضييفخ وعمػى األخػص خػبلؿ النصػؼ قػرف األخيػرخ كانػت تحمػؿ خطػر إخضػاع 
اإلنسػػاف لمقيػػرخ وتيديػػًدا ليويتػػو وآدميتػػو أكبػػر ممػػا تعػػرض لػػو اإلنسػػاف طػػواؿ تاريخػػو الطويػػؿ. إف 

لوجيػػاخ والظػػف بأنػػو لمجػػرد أنػػو قػػد أصػػبح ممكًنػػاخ ىػػو أيًضػػا مر ػػوب فيػػوخ أكبػػر إ ػػراء الممكػػف تكنو 
اآلفخ فيما يبدو مف أى إ راء مف نفس النوع تعرض لو اإلنساف مف قبؿ. كما أف خطر ىػذا الظػف 
أكبر بكثير منو فى أى وقت مضىخ ذلؾ أف تطوير اإلنساف لتكنولوجيا تتجاوز استعداداتو وقدراتو 

لتحمؿخ وتيدد توازنو المادى والنفسىخ تزداد احتماالتػو كممػا زاد التطػور التكنولػوجى الطبيعية عمى ا
 (.77: 2002)حسيف أميف، 

كذلؾ فاف شيوة السػيطرة وقيػر اآلخػريف تبػدو وكأنيػا تػزداد قػوة وسػطوة كممػا زاد حجػـ ىػذه  
ديثػةخ وشػيوة جمػع السيطرة وىذا القيرخ كما يبدو مثبًل مف شيوة الشيرة فى ظؿ وسائؿ اإلعبلـ الح

المػاؿ مػػع تضػػاعؼ حجػـ الثػػروة التػػى أصػػبح مػف الممكػػف تحقيقيػػاخ وشػيوة إخضػػاع اآلخػػريف بػػالقوة 
 الماديةخ كمما زادت فعالية األسمحة المنتجة.

فحػػدث عنيػػا وال حػػرجخ لػػيس فقػػط بسػػبب  خأمػػا النمطيػػة فػػى المجتمػػع التكنولػػوجى الحػػديث 
المواصػػفاتخ أضػػػعاًفا مضػػاعفةخ  ولكػػف أيًضػػا بسػػػبب  زيػػادة القػػدرة اإلنتاجيػػة لػػػنفس السػػمعةخ بػػنفس

فعاليػػة وسػػائؿ اإلعػػبلـ ونقػػؿ المعمومػػات واألفكػػار. وقػػد أدت ىػػذه النمطيػػة إلػػى مػػا نعرفػػو مػػف تطػػور 
رىيػػب فػػى فػػف اإلعػػبلف والتسػػويؽ وتطويػػع المسػػتيمكيفخ وىػػو مػػا جعػػؿ مػػف مبػػدأ سػػيادة المسػػتيمؾ 

 وبيف الواقع.الشائع لدى االقتصاديخ خرافة ال عبلقة بينيا 
ويحتػػػػػاج جانػػػػػب التبعيػػػػػة التكنولوجيػػػػػة إلػػػػػى إشػػػػػارات خاصػػػػػةخ حيػػػػػث يشػػػػػكؿ قمػػػػػب اإلنتػػػػػاج  

الصناعىخ الذى ىو بدوره قمب الحركة الرأسمالية فى عبلقتيا بالدوؿ المتخمفةخ بؿ وقمػب االقتصػاد 
 المعاصر عمى وجو العموـ..

العشػػريف مػف حركػة تحػػرر ففػى عصػر الثػورة العمميػػة التكنولوجيػةخ ومػا صػػاحبيا فػى القػرف  
وطنػىخ وقطبيػػة ثنائيػػة بػػيف مػػا كػػاف يسػػمى باالتحػػاد السػػوفيتىخ والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةخ قامػػت 
صناعات تحويمية تنتج لمسوؽ المحمية بدائؿ لمسمع الصناعية االستيبلكية المسػتوردةخ أو تنػتج مػف 

ث نمو صناعى ونمػو تكنولػوجى أجؿ التصديرخ ومف ثـ فقد وجدتِ "صناعية تحويمية"خ وىنالؾ حد
 (.211: 3901)محمد عبد الشفيع، ال شؾ فيو 

وفػػى قمػػب بنيػػة التخمػػؼخ يحػػدث النمػػو عمػػى قاعػػدة "التخصػػص  يػػر المتكػػاف " بػػيف طػػرؼ  
مسػػػيطرخ وطػػػرؼ تػػػابع : فػػػالطرؼ المسػػػيطر يتخصػػػص فػػػى الصػػػناعات التحويميػػػة خ كثيفػػػة العمػػػـ 

لبشػرىخ أو الميػارات العميػاخ بينمػا يتخصػص الطػرؼ والمعموماتخ والبحث والتطػويرخ ورأس المػاؿ ا
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التػابع فػػى الصػػناعات كثيفػة االسػػتخداـ لعوامػػؿ اإلنتػاج التقميديػػة: المػػوارد الطبيعيػةخ والعمػػؿ العػػادى 
 ورأس الماؿ العينى.

وشػػكمت سػػيطرة الطػػرؼ األوؿ قاعػػدة لتقدمػػوخ لتطػػوره المنػػدفع ذاتًيػػاخ عبػػر تعظػػيـ الفػػائضخ  
عبػػر اسػػتنزاؼ  )نمػػوه(و )لتخمفػػو(بينمػػا شػػكمت تبعيػػة الطػػرؼ اآلخػػر قاعػػدة  وتعزيػػز التػػراكـ. ىػػذا

الفائض وشؿ عممية التراكـخ وعبػر الػدعائـ النوعيػة لمصػناعات الجديػدةخ فالصػناعات المنشػأة عمػى 
أساس الموارد الطبيعية استندت إلى تبعية تكنولوجية كاممة لمدوؿ الرأسػمالية المتقدمػةخ والصػناعات 

اسػػتخداـ العمػػؿ الػػرخيص شػػكمت  جيًبػػا  مرتبًطػػا ارتباًطػػا مباشػػًرا بالمنشػػآت األـ عػػابرة القائمػػة عمػػى 
 -فػى جانػب الطمػب -الجنسياتخ والصناعات القائمة عمى تكثيؼ اسػتخداـ رأس المػاؿ العينػى أدى

إلػػى االسػػتيبلؾ المفػػرط لمطاقػػة  -فػػى جانػػب العػػرض –إلػػى تشػػويو نمػػط االسػػتيبلؾ القػػومىخ وأدى 
 لمفرط لآلالت والمعداتخ باإلضافة إلى محدودية أثرىا عمى العمالة فى الببلد.واالستيراد ا
اخ نمًوا تابًعاخ َتخّمؽ فى ىيكػؿ التخمػؼخ فغّيػر طبيعػة ا وتكنولوجيً ا صناعيً والخبلصة أف نموً  

ىذا التخمؼ تغييًرا فى الدرجةخ وليس فػى النػوع عمػى أيػة حػاؿ. وبػيف "التخمػؼ التكنولػوجى النسػبى" 
عػالـ الثالػثخ و"احتكػار التقػدـ التكنولػوجى" فػى العػالـ الرأسػمالى المتقػدـخ وجػدت فجػوة كػاف ال فػى ال

يمكػػػػف عبورىػػػػا بالوسػػػػائؿ الجاريػػػػةخ وىػػػػى مػػػػا أمكػػػػف تسػػػػميتيا بػػػػالفجوة التكنولوجيػػػػة. فكػػػػأف الفجػػػػوة 
ثالػثخ التكنولوجية وليدة لتقسيـ العمؿ الصناعى الدولىخ ووليػدة لمسػار التصػنيع الػذى سػاد العػالـ ال

خاصػػة فػػى عقػػدى السػػتينيات والسػػبعينياتخ أمػػا قبػػؿ ذلػػؾخ وفػػى ظػػؿ التخمػػؼ التكنولػػوجى المطمػػؽخ 
 )الفجوة التكنولوجية(.فميس مف باب الدقة فى القوؿ إطبلؽ مقولة 

ذا كانت العقود األخيرة مف القرف الماضػى قػد شػيدت بعػض حركػات التحػرر واالسػتقبلؿ   وا 
الرأسػػمالية الكبػػرى عمػػى أف تتوسػػؿ بالتكنولوجيػػا الصػػناعية مػػف  لمػػدوؿ الناميػػةخ فقػػد حرصػػت الػػدوؿ

أجػػػؿ اسػػػتمرار ىيمنتيػػػا وسػػػيطرتيا. ولمػػػا كػػػاف االسػػػتقبلؿ نقػػػيض االسػػػتقطابخ لػػػذلؾ ركػػػزت الػػػدوؿ 
الرأسمالية المتقدمة وشركاتيا عابرة الجنسيات عمى ما يحقؽ تبعيػة البمػداف المتخمفػة ليػا تكنولوجيػاخ 

ال إلى المساعدة عمى إقامة القدرة العممية التكنولوجيػة الذاتيػة  -مف ثـ –وقد توجو جيدىا الرئيسى 
ولكػػف إلػػى تكػػريس اعتمػػاد ىػػذه  –بػػافتراض أف ىػػذه المسػػاعدة متصػػورة أصػػبلً  –فػػى البمػػداف المتخمفػػة

)نقؿ البمداف عمييا تكنولوجيا. ولتحقيؽ ىذه الغاية عممت ىذه الدوؿ وشركاتيا عمى الترويج لشعار 
لصرؼ الجيود واألنظار عػف الييمنػة الضػروريةخ أى "بنػاء القػدرة العمميػة التكنولوجيػة  (التكنولوجيا

 (.270")محمد عبد الشفيع: المستقمة
عمػػا إذا كػػاف قػػد جػػرى بالفعػػؿ  (273)محمػػد عبػػد الشػػفيع: ومػػف ىنػػا فمنػػا أف نتسػػاءؿ مػػع  

يكفػػػؿ ليػػػا االسػػػتغناء  التركيػػػز عمػػػى اكتسػػػاب الكػػػوادر المحميػػػة لممعػػػارؼ والميػػػارات التصػػػنيعيةخ بمػػػا
تدريجيا عف خبرات وأجيزة األطراؼ االجتماعيػة ؟ ولعػؿ ىػذا مػا يمكػف تبينػو مػف خػبلؿ العنصػريف 

 التالييف:
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أف تنقؿ المعارؼ والميارات التكنولوجية المناسبة لمجتمع ماخ  إف مف  ير المتصور أصبلً  -ٔ
يػة قػد حققػت منجػزات مف مجتمع آخرخ بصورة شػاممة. صػحيح أف الثػورة العمميػة التكنولوج

يتعػػػػيف عمػػػػى جميػػػػع المجتمعػػػػات اسػػػػتيعابيا كيمػػػػا تواكػػػػب التطػػػػور الػػػػذى أحرزتػػػػو البشػػػػرية 
  المناسػػػبة مػػػف التكنولوجيػػػات )التوليفػػػةالمتقدمػػػةخ ولكػػػف الصػػػحيح أيضػػػا أف العثػػػور عمػػػى 

والتقنيػػاتخ ومػػا يػػرتبط بيػػا مػػف معمومػػات وميػػاراتخ إنمػػا يتوقػػؼ عمػػى بػػذؿ مجيػػود دؤوب 
تشػػػػكيمة )حتياجػػػػات االجتماعيػػػػة بدقػػػػةخ وتعيػػػػيف وسػػػػائؿ تمبيتيػػػػا بوضػػػػوح لمتعػػػرؼ عمػػػػى اال

خ ثػػـ تنفيػػػذ الميػػاـ المحققػػػة لػػذلؾ بطريقػػػة ( المنتجػػات أو ىيكػػػؿ اإلنتػػػاج : )إبداعيػػػة(الػػػبلـز
تسػػػتفيد مػػػف تػػػراث التكنولوجيػػػة التقمديػػػةخ ومػػػف منجػػػزات التكنولوجيػػػا العصػػػريةخ وقػػػد تنشػػػ  

 تكنولوجيات مناسبة جديدة.
خ نقػػؿ التكنولوجيػا نفسػػياخ قػػد جػرىخ ولكػػف فػػى )المعمومػػات(الثػانىخ فػػاف نقػػؿ  وأمػا العنصػػر -ٕ

أضيؽ نطاؽ خ مقابؿ تركيز الجيود عمى نقؿ منتجات التكنولوجيا أو مخرجاتيا. ومنتجات 
التكنولوجيػػػػا نوعػػػػاف: منتجػػػػات عينيػػػػةخ وتتمثػػػػؿ فػػػػى اآلالت والمعػػػػداتخ ومنتجػػػػات بشػػػػريةخ 

رى فػػى الحقيقػػة نقػػؿ لمسػػمع الرأسػػمالية ولمخبػػراءخ بػػؿ وتتمثػػؿ فػػى الخبػػراء والعممػػاء. وقػػد جػػ
خ أى قممػا اكتسػبت الكػوادر المحميػة )لممعمومػات(ولممصانع الكاممةخ ولكفخ قممػا جػرى نقػؿ 
 المعارؼ والميارات التكنولوجية األجنبية.

 (:3900:230)فيناف محمد طاىر: وقد تجمت التبعية التكنولوجية فى األبعاد التالية       
ة رأس المػػاؿ األجنبػػى لممبػػادرات الوطنيػػة: ويكػػوف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ مسػػاىمة رأسػػمالية إعاقػػ -ٔ

تضػػمف لػػو سػػيطرة شػػبو كاممػػة عمػػى إحػػدى الصػػناعات بأسػػرىاخ وخاصػػة بواسػػطة الشػػركات 
متعددة الجنسياتخ ولـ يؤد ذلؾ إلى زيادة الواردات مػف السػمع الوسػيطة فحسػبخ بػؿ يػؤدى 

ركػػز والتخػػوـخ أو بػػيف الػػدوؿ الناميػػة والمتقدمػػةخ ولكنػػو أيًضػػا إلػػى مزيػػد مػػف التكامػػؿ بػػيف الم
تكامػػؿ يػػتـ عمػػى أسػػاس مػػف عػػدـ المسػػاواة. وفػػى الوقػػت نفسػػو فػػاف الفجػػوة تتسػػع أيضػػا بػػيف 
األقميػػػة المحدثػػػةخ وبػػػيف جمػػػاىير السػػػكاف فػػػى الػػػدوؿ الناميػػػة أو التبعيػػػةخ وتػػػزداد مػػػديوناتيا 

 معيشةخ والحد مف عدـ المساواة.وتستمر فى التبعية مع فشؿ الجيود لتحسيف مستوى ال
الرفاىيػػة االسػػتيبلكية: فقػػد رأى الكثيػػر مػػف الدراسػػات أف تبنػػى األنمػػاط االسػػتيبلكية لمػػدوؿ  -2

المتقدمػػة بواسػػطة الصػػفوة فػػى الػػدوؿ الناميػػة ىػػو عقبػػة رئيسػػية فػػى التنميػػةخ وحتػػى عنػػدما 
ع نفسيا التى كانت تطبؽ األخيرة سياسة اإلحبلؿ محؿ الواردات فانيا تتجو إلى إنتاج السم

ىػو  اديات وثقافة ببلد العػالـ الثالػثخوىذا الغزو القتصتستورد فيما قبؿ الستيبلؾ األقميةخ 
طػبلؽ اسػـ التنميػة عمػى . و نػذ أف رفػع شػعار تنميػة ىػذه الػببلدبالضبط ما اسػتمر يحػدث م ا 

يقػدـ  مػا يمكػف أفمخ وتسػمية الػدوؿ الخاضػعة لػو باسػـ الػدوؿ الناميػةخ ىػو مثػاؿ ىذا الغػزو
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)فينػاف محمػد مػى تسػمية األشػياء بغيػر أسػمائيا خ وعأمثمة عمى االستعماؿ الفاسػد لمغػةمف 
 (.235طاىر: 

سرعة تغير التكنولوجيا: فمع السرعة التى تتغيػر بيػا التكنولوجيػا وتتبػدؿ وتبتكػر فػى العػالـ  -ٖ
دـ المعػدات مف حولناخ تعانى الدوؿ المتخمفة أو النامية مف ىذه الظاىرةخ ما عانتػو مػف تقػا

والمنتجػػات مػػف قبػػؿ أف يحقػػؽ اسػػتيرادىا عائػػًدا يػػوازى مػػا أنفػػؽ فػػى الحصػػوؿ عميػػوخ ومػػف 
مفاجآت كشؼ عف عيوب وأخطار ال يستياف بيا فى بعػض المسػتحدثات منيػاخ أدت إلػى 

 وقؼ تداولو ووقوع خسائر كبيرة نتيجة ذلؾ.
ورط  فػى نقػؿ تكنولوجيػا قػد إف ىذا الوضع دفع كثيريف إلى التوقؼ حيارى والتػردد فػى  التػ 

 تتقادـ بسرعة أو قد تتضح أخطارىا االقتصادية والمادية واالجتماعية فيما بعد .
ميػة حػيف تميػػث تػزداد تبعيػػة الػدوؿ النا )سػػرعة تغيػر التكنولوجيػا(ومػع رسػوخ ىػذه الظػاىرة  

ث : طمػػػػب مسػػػػتمر عمػػػػى أحػػػػدخ وقػػػػد أصػػػػبح األمػػػػر كمػػػػو كالػػػػدائرة المغمقػػػػةخمػػػػؼ المسػػػػتحدثات منيػػػػا
خ والمجػػوء خ وعػػدـ قػػدرة عمػػى تمبيػػة ىػػذا الطمػػب)واالسػػتيالكية منيػػا عمىوجػػو الخصػػوص(المنتجػػات 

 إلى الطريؽ األسيؿ واألقصرخ وىو نقؿ تكنولوجيا جاىزة.
 

 :اإعالميً  التبعية
الػدوؿ  )تتبيػع(ومع اإلقرار بما لمييمنة االقتصادية والعسكرية والسياسػية مػف قػوة فائقػة فػى  

خ ويستمر األمر فػى حاجػة إلػى ترسػيخ أكثػر حػدة وأقػوى )خارجية(ىذه التبعية تظؿ  الناميةخ إال أف
خ وىو ما يمكف أف يتـ عػف طريػؽ أجيػزة الثقافػة واإلعػبلـخ بحكػـ صػمتيا المباشػرة بتكػويف  أثرا وأدـو

 العقوؿ والعواطؼ واالتجاىات.
اميػػة تواصػػؿ ومػػف ىنػػا فقػػد كشػػؼ عػػدد مػػف البػػاحثيف عػػف أف الػػنظـ الحاكمػػة فػػى الػػدوؿ الن 

نفس الدور الذى تمارسو ىذه األجيزة فى البمداف الكبرىخ صاحبة الييمنةخ مف حيث تسريب صور 
االقتناع والتقبؿ لما يريده أصحاب القوةخ فبل يفكروف فى البحث عف سبؿ أخػرى يمكػف أف تضػعؼ 

 ىذه القوة وما تمارسو مف سيطرة وتوجيو.
الػػػدوؿ الناميػػػة عمػػػى أف تقػػػوـ بػػػدور مشػػػابو وىنػػػا نجػػػد حػػػرص قػػػوى السػػػمطة السياسػػػية فػػػى  

بمساندة الشركات متعددة الجنسية فى احتكار وسائؿ اإلعبلـ وتسخيرىا لخدمة مصالحياخ وحرمػاف 
القطاعػػات الشػػعبية مػػف حقوقيػػا اإلعبلميػػة. وىنػػا نجػػد ىػػذه الوسػػائؿ أدوات لمتػػرويج لمجموعػػة مػػف 

ال ىمـو الشعوب ومشكبلتيا وآمالياخ ومف ثـ  المفاىيـ والقيـ التى تعكس احتياجات النظاـ الحاكـخ
)عواطػػؼ ينفػػتح السػػوؽ اإلعبلمػػى لممنتجػػات اإلعبلميػػة الغربيػػة لتصػػدير قيميػػا ومنتجاتيػػا الثقافيػػة 

 (.10: 3901عبد الرحمف، 
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ولعػؿ ىػػذا يمكػف أف يفسػػر لنػػا مػا أصػػبحت وسػائؿ اإلعػػبلـ فػػى الػدوؿ الناميػػة تتسػـ بػػو مػػف  
 سماتخ مثؿ:

ى اتجػػػاه واحػػػد مػػػف الحكػػػاـ الػػػذيف يسػػػيطروف عمػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ إلػػػى يتػػػدفؽ اإلعػػػبلـ فػػػ -ٔ
الجمػػاىيرخ أى فػػى اتجػػاه رأسػػى دوف وجػػود أدنػػى ىػػامشخ أو أفػػؽ لئلعػػبلـ عمػػى المسػػتوى 

 األفقى.
تقتصر حرية التعبير عمى ىؤالء الذيف يممكوف أو يمولوف وسائؿ اإلعبلـ وأنصارىـخ وذلؾ  -ٕ

 ية مف احتراـ وتقديس حرية الفكر والتعبير.ر ـ ما تنص عميو دساتير الدوؿ النام
وسػػائؿ اإلعػػبلـ ليسػػت أداة لعػػرض اتجاىػػات الػػرأى العػػاـخ وال تخضػػع ألى نػػوع مػػف الرقابػػة  -ٖ

 الشعبية.
مفيػـو اإلعػبلـ الػذى يسػتخدـ لخدمػة األ ػراض التجاريػة والرقابػة السياسػية ىػو الػذى يسػود  -ٗ

 كفتو عمى مفيـو اإلعبلـ الموضوعى  ير المتحيز
أف الشػركات متعػددة الجنسػيات  (15)عواطؼ عبػد الػرحمف: ؾ كشؼ باحثوف آخروف كذل 

قد تمنح الفرصة لمتصنيع لبعض دوؿ اليامش فى العالـ الثالثخ ولكف فى إطػار التنميػة الرأسػمالية 
التابعػػػةخ وبنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ تنمػػػو الطبقػػػات الوسػػػطى المحميػػػة التػػػى تتشػػػبع بػػػالمؤثرات الثقافيػػػة لػػػدوؿ 

ا تزداد ىامشية الطبقات الشعبيةخ وينتج عف ذلؾ ازدياد التصاؽ ثقافة النخبػة الحاكمػة المركزخ بينم
بالثقافات األجنبية المنتمية إلى دوؿ المركزخ ويتولد منيما ما يسمى بالتجانس الثقافى الذى يواصؿ 

إلػػى دوره فػػى العمػػؿ عمػػى تجريػػد الشخصػػية القوميػػة مػػف مقوماتيػػا اإلنسػػانية والتاريخيػػةخ وتسػػطيحيا 
المػدى الػذى بجعميػا تتوافػؽ مػع مجموعػة األىػػداؼ والمصػالح التػى تحكػـ شػبكات التوزيػع والتنسػػيؽ 

 اإلعبلمى والثقافى التى تديرىا الشركات متعددة الجنسيات.
-وكثير مف عممػاء االتصػاؿ ال يتعػامموف فػى نظريػاتيـ مػع حقيقػة أننػا ال نشػاىد التمفزيػوف 

فػى حػد ذاتػو؛ يعنػى أننػا ال نشػاىد تمفزيوًنػا مػاخ إال –صػاؿ تػأثيرا مثبًل الذى أصػبح أقػوى وسػائؿ االت
عنػدما تكػػوف الشاشػػة فار ػػةخ ونحػػدؽ فػػى شاشػػة فار ػػةخ مثػػؿ الػػدمىخ فػػى انتظػػار اسػػتئناؼ البرنػػامج 
الػػػذى كنػػػا نشػػػاىده. إف وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ تحمػػػؿ نوعػػػا أو آخػػػر مػػػف النصػػػوصخ عػػػروض األخبػػػارخ 

يةخ اإلعبلنػات التجاريػػةخ و يػر ذلػػؾ. ونظػًرا إلػػى قػوة وسػػائؿ المسمسػبلت الكوميديػػةخ البػرامج الرياضػػ
اإلعػػػبلـخ باسػػػػتخداـ التحريػػػػر و يرىػػػػا مػػػػف المعالجػػػػات إلحػػػػداث تػػػػأثير عميػػػػؽ فػػػػى األصػػػػوات التػػػػى 
نسمعياخ والصور التى نشػاىدىاخ تقػـو وسػائؿ اإلعػبلـ بػأكثر مػف مجػرد نقػؿ النصػوص. أمػا الفكػرة 

لنصوصخ فانيا فى األ مب تعرؼ باسـ نظريػة النقػؿ لوسػائؿ القائمة بأف وسائؿ اإلعبلـ تنقؿ فقط ا
: 2032)بيرغػر،اإلعبلـخ وتقػوؿ إف وسػائؿ اإلعػبلـ خاممػة نسػبًياخ وىػو اليػوـ اعتقػاد  يػر مقبػوؿ  

12). 
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ويعتقػػػد معظػػػـ منظػػػرى وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ أف وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ تػػػؤدى دورا ميمػػػا فػػػى صػػػيا ة  
ؿ المثاؿخ المقطػات التػى يسػتخدميا المخػرج باسػتعماؿ النصوص التى تحمميا فى األفبلـخ عمى سبي

جميعيػػا تشػػكؿ مفيومنػػا لمػػا يحػػدث فػػى الفػػيمـ  -التكبيػػرخ القطػػع السػػريعخ التضػػاؤؿخ ومػػا شػػابو ذلػػؾ
الػػذى نشػػاىدهخ أو فّكػػر فػػى الفػػرؽ بػػيف مشػػاىدة مبػػاراة كػػرة قػػدـ فػػى اسػػتاد رياضػػىخ ومشػػاىدة المعبػػة 

أف يعرض فييػا المخػرج عرًضػا معيًنػا مػف ثػبلث أو أربػع نفسيا عمى شاشة التميفزيوفخ حيث يمكف 
زوايا مختمفة لمكاميراخ وبالتالى يمكنو تكبير أو التركيز عمى العب واحػدخ وحيػث توجػد لقطػات مػف 
مناطيد تحمؽ فوؽ الممعبخ بينما تجرى المعبة. ىذه المسألة حوؿ قوة الوسيمة فى تشكيؿ النصوص 

ا تحممو الرسالة اإلعبلمية مف مفاىيـ وقيـ واتجاىات ومعمومات التى تنقميا ىى مكمف الخطورة فيم
 تشكؿ وعى الناس بالكيفية التى يريدىا الممسؾ بخيوط المعبة مف أعمىخ محمًيا أو خارجًيا..

وأصبحناخ منذ فترة نشاىد العديد مف صور العنؼ الذى يتبدى فى ما يسمى بػالحرب عمػى  
سػالة اإلرىابخ فضبًل عما تقوـ بو بالفعؿ  جماعات عنؼ مسمح مف حوادث ترويع وتدمير وقتؿخ وا 

دماء. ونتيجة لكؿ ىذا العنؼ الػذى نتعػرض لػو بوصػفنا مشػاىديف لمتمفيزيػوفخ فاننػا نفقػد الحساسػية 
لطبيعة العنؼ الحقيقىخ مما يؤدى إلى عدـ االىتماـ إزاء العنؼخ وربما إلى نزعة لدى البعض منػا 

أجػػؿ حػػؿ المشػػاكؿخ وعػػدـ الحساسػػية ىػػذا تجػػاه العنػػؼ أيًضػػا قػػد  لمجػػوء إلػػى العنػػؼ فػػى حياتنػػا مػػف
يكوف لو تأثير فى مواقفنا تجاه النشاط الجنسىخ حيث يمكف القوؿ أيضا بأنو  الًبا مػا يكػوف ىنػاؾ 

 .(303)بيرغر: بعد نفسى وجنسى لمعنؼ 
عػالـ عمػى وال يظير التمفزيوف لنا العالـ كمػا ىػو حقًػاخ لكنػو يقػدـ صػورة مشػوىة جػدا لػوخ فال 

شاشػػة التمفزيػػوف حافػػؿ بػػالعنؼ والتمميحػػات الجنسػػيةخ فػػنحف نشػػاىد عػػدًدا ال يحصػػى مػػف عمميػػات 
وجرائـ القتؿ عمى شاشة التمفزيوفخ بينما ال يرى معظمنا أى شخص يتـ قتمو أو ا تيالو فػى الحيػاة 

ىده صػورة مػف توىـ المشاىد بػأف مػا يشػا -بحرفية واضحة –الحقيقيةخ وىناؾ مف البرامج التى يتـ 
الصور الحقيقيةخ فيتشرب قيما يراد لو أف يتشربياخ وتخترؽ وعيو مفاىيـ ووجيػات نظػر يػراد لػو أف 

 يصدقيا.
وكثيػػر مػػف النػػاس الػػذيف نشػػاىدىـ فػػى اإلعبلنػػات التجاريػػة التمفزيونيػػة إناثًػػا يممػػف إلػػى أف   

ا. أمػػا األقميػػات العرقيػػةخ يكػػف طػػويبلت القامػػة ونحيفػػات جػػًداخ و البػػا مػػا يكػػوف الرجػػاؿ وسػػيميف جػػدً 
والمعوقػوفخ واألشػخاص الممونػوف واألطفػػاؿ وكبػار السػفخ والنسػاءخ فػػبل يػتـ تمثػيميـ تمثػيبل كػػامبل خ 

أنيػػػػـ ال يحصػػػػموف عمػػػػى عينػػػػة ممثمػػػػة فػػػػى التمفزيػػػػوف األمريكػػػػى لممجتمػػػػع  (302)بيرغػػػػر: ويؤكػػػػد 
نتذكر أف الواقع الػذى نجػده  األمريكى عمى شاشات التمفزيوف بأى وسيمة كانتخ ومف ثـ يدعونا أف

عمػى شاشػة التمفزيػػوف ىػو دائمػػا  يػر مباشػرخ وتػػـ تحريػره بشػػكؿ مػتقفخ وىػو صػػور مشػوىة لمواقػػعخ 
تعكس العالـ. إنيػا وسػيمة لنقػؿ )مرآة( ويستشيد مؤلفنا بقوؿ مرجع آخر أف األخبار ليست ببساطة 

ديولوجياتخ وتقػػـو بنػػاء عمػػى األفكػػار والرمػػوزخ منػػتج صػػناعىخ يعػػزز مجموعػػات مػػف األفكػػار واإليػػ
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شػكؿخ ووسػائؿ اإلعػبلـ تظيػره ى. األخبػار نػذير معرفػىخ فالعػالـ بذلؾ بدور نػذير لمتغييػر االجتمػاع
 بشكؿ آخر. 

ويبلحظ أف وكاالت األنباء الغربية ليست وحدىا المسئولة عف التبعية اإلعبلمية فى الدوؿ  
المسيطرخ سواء فى أسػاليب التغطيػة اإلعبلميػةخ أو  أف نشير إلى تأثير ىذا النمط دَّ الناميةخ بؿ البُ 

اختيار األولوياتخ وسواء فى األنباء أو فى البرامج اإلذاعية والتميفيزيونيةخ عمى القائميف باالتصاؿ 
فى الدوؿ الناميةخ إذ إنيـ يعتمدوف اعتماًدا كامبًل عمػى وكػاالت األنبػاء العالميػة واإلذاعػات الدوليػة 

خ لمحصوؿ عمى األنباء الخارجيةخ ثـ يواصموف انتياج نفس األسموب باعتمػادىـ والمجبلت العالمية
عمى المصادر الحكومية لمحصوؿ عمى األنباء المحميػة. ومػف ىنػا يتضػح لنػا أف  –بصفة أساسية–

عرض األخبػار مػف وجيػة نظػر متحيػزةخ وطبقًػا لممفػاىيـ الغربيػة التقميديػة عػف اإلعػبلـ لػـ يعػد أمػًرا 
لمستوى الدولى فحسبخ بؿ انتقؿ إلى وسائؿ اإلعبلـ فػى الػدوؿ الناميػة نفسػياخ وبػذلؾ شائًعا عمى ا

يتأكػػد الشػػكؿ المركػػب لمتبعيػػة اإلعبلميػػة عمػػى المسػػتوى المحمػػى والعػػالمى. وممػػا يسػػاعد عمػػى ذلػػؾخ 
ضعؼ الموارد األساسية لبلتصاؿخ وعدـ كفاية الكػوادر اإلعبلميػةخ فضػبًل عػف أف التكػويف المينػى 

الصحفييف واإلعبلمييف فى العالـ النامى يتـ فػى الػدوؿ الغربيػة ذاتيػاخ أو يػتـ طبقًػا لممنػاىج لمعظـ 
 الغربية فى معاىد اإلعبلـ المحمية.

ذا كنػػػا نشػػػير كثيػػػًرا إلػػػى الييمنػػػة الغربيػػػة عامػػػة واألمريكيػػػة خاصػػػة عمػػػى توجيػػػو وسػػػائؿ   وا 
ا يشيع مػف سػيطرة الدولػة عمييػاخ اإلعبلـخ فبل ننس أيضا دور الداخؿ العربى فى ذلؾخ مف حيث م

ففى مقابؿ ىيمنة الدولة وتبعية وسػائؿ اإلعػبلـ واالتصػاؿ بيػاخ وأثػر ذلػؾ فػى تغييػب الػوعى العػاـخ 
وضعؼ تأثير الرأى العاـ فى صنع القرارخ أو حتى المشاركة فيػوخ لعبػت النخبػة المثقفػة دورا سػمبيا 

وقػو الرئيسػيةخ ونعنػى الػدور السػمبى ليػػذه آخػر ضػاعؼ مػف تػراكـ قيػر الػرأى العػاـ وحرمانػػو مػف حق
النخبػػػة فػػػى مسػػػاندة الييمنػػػة المتسػػػمطة لمدولػػػة مػػػػف ناحيػػػةخ وتزييػػػؼ الػػػوعى عبػػػر وسػػػائؿ اإلعػػػػبلـ 
واالتصاؿ والثقافة مف ناحية أخرىخ وقد وضػح ذلػؾ الػدور بصػورة مأسػاوية خػبلؿ األزمػات الكبػرى 

خ إلػػػى أزمػػػة الفسػػػاد السياسػػػى ٜٚٙٔالتػػػى مػػػرت بيػػػا مصػػػرخ مػػػف أزمػػػة اليزيمػػػة المروعػػػة فػػػى عػػػاـ 
واالقتصػػادى واالجتمػػاعى الػػذى صػػاحب االنفتػػاحخ وأزمػػات الخمػػيج وحروبيػػا المتتاليػػةخ حيػػث أثبػػت 
الواقػػع السياسػػى المعاصػػر أف المثقػػؼ العربػػى ىػػو أسػػير تقاليػػد سياسػػية وثقافيػػة عقيمػػةخ فػػالمثقفوف 

اؿ كػػانوا  امضػػيف و ػػارقيف فػػى العػػرب ظمػػوا حقًبػػا طويمػػة يناشػػدوف ويػػدينوفخ وىػػـ فػػى جميػػع األحػػو 
 (.309: 2001)صالح الديف حافظ، األوىاـ وتزييؼ وعى األمة وخداع الرأى العاـ 

ا أننا ساعدنا كثيًرا وطويبًل عمى تشجيع الميؿ إلى العنؼ واعتناقو كذلؾ فمما يؤسؼ لو حقً  
لغػارب أمػاـ المػؤثرات طريًقاخ لتحقيؽ األىداؼ واألحبلـ فى نفوس أطفالناخ حيف تركنا الحبػؿ عمػى ا

الخارجية المختمفة عف ثقافتنا وبيئتنا وحضارتنا وحياتنا تسرى فى األعمػاؽخ دوف توجيػو أو ترشػيدخ 
 )النػت(التميفزيوفخ وونحسب أف وسائؿ اإلعبلـخ وخاصة الوسائؿ اإللكترونية المتمثمة فى الفيديو و 
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ورة البطػؿ المغػامرخ  يػر المحسػوب أساسا قد لعبت الدور األوؿ والرئيسى فى كؿ ذلؾخ إذ زرع ص
سيكموجيا فى نفوس األطفاؿخ فاذا بو يسرى كالنار فى اليشػيـ مػثبًل عػف طريػؽ التوسػع فػى عػرض 
أفػػػبلـ الكػػػارتوف األمريكػػػى واليابػػػانى أساًسػػػا. وبقػػػدر مػػػا أظيػػػرت ىػػػذه الموجػػػة مػػػف أفػػػبلـ الكػػػارتوف 

 -دىػػا مباشػػرة مػػف مجػػبلت أجنبيػػةفضػػبًل عػػف مجػػبلت األطفػػاؿ العربيػػة التػػى تتػػرجـ موا–األجنبيػػة 
صورة البطؿ المغامر األمريكى الشػجاعخ أو األوروبػى الحػرخ أو اليابػانى المقػتحـخ بقػدر مػا زرعػت 

 (.337 : )صالح الديف حافظبالمقابؿ وعمى النقيض صورة العربى البدوى فى اإلعبلـ الغربى 
طف لممشػاىد األجنبػى عامػة والعربى المقصود إبرازه ىنا لكى تترسخ صػورتو فػى العقػؿ البػا 

والطفػػؿ األجنبػػى خاصػػةخ ىػػى صػػورة الثػػرى الفػػاحش النفطػػى المتخمػػؼخ الػػذى ال ير ػػب سػػوى فػػى 
سػػيارات الميمػػوزيف والنسػػاء الشػػقراواتخ الجاىػػؿ الػػذى ال يعػػرؼ شػػيًئا عػػف التمػػدف والحضػػارةخ ألنػػػو 

معػادى لمحضػارة عامػة بربرى سفيو شرهخ أو صورة العربى اإلرىابى المشجع لكػؿ مػا ىػو إرىػابىخ ال
ولمغػػػػرب خاصػػػػةخ وألمريكػػػػا بشػػػػكؿ أخػػػػص وأدؽ. وفػػػػى ظػػػػؿ ىػػػػذا كمػػػػو لػػػػيس  ريًبػػػػا أف تبػػػػدو أفػػػػبلـ 
السػوبرماف ومػػاكجيفرخ ومسمسػبلت داالسخ ونػػوتس النػػدنجخ وفػالكوف كرسػػتخ ىػى الموحيػػة لؤلمػػؿخ 

وذج القػػدوة الػػػذى والمثيػػرة لمخيػػاؿخ والدافعػػػة لمحيػػاةخ أمػػػاـ المتمقػػى والمشػػاىد العربػػػىخ باعتبارىػػا النمػػػ
 يحفر فى أعماؽ الباطف.

بر طريقة إذاعة ونشر األخبار والتعميقات والتغطيات فى الصحؼ واإلذاعة والتميفزيوف وتع 
خ عػػف عمػػؽ اإلحسػػاس الػػدفيف داخػػؿ المتحكمػػيف فػػى النشػػرخ بػػالوالء والتبعيػػة المفرطػػة ر ػػـ ىػػامش 

ف اخت  مؼ أمره مف فترة إلى أخرى.الحركة المتاح خاصة فى مجاؿ التعبير عف الرأىخ وا 
ولعؿ متابعة ىذه الطريقة ذات الترتيب البروتوكولى عبر متابعة نشرات األخبػار اإلذاعيػة   

والتفزيونيػػة وقػػراءة الصػػحؼ القوميػػة الرئيسػػيةخ يثبػػت أف ىػػذه الطريقػػة تقػػـو عمػػى ترتيػػب األولويػػات 
الرسػػميةخ وعمػػو المنصػػبخ ولػػيس واالىتمامػػات حسػػب األىميػػة المتصػػمة بالسػػمطة القائمػػةخ والمكانػػة 

طبقًػػا ألىميػػة الحػػديث وتػػأثيره ورقعػػة الميتمػػيف بػػوخ وىػػو األمػػر الػػذى يرسػػخ فػػى المتمقػػى المػػؤثرات 
  :327صالح الديف حافظ: التالية  

يعمػػؽ فكػػرة وحدانيػػة السػػمطةخ وقدسػػية القائػػد أو الػػزعيـخ أو المسػػئوؿ وحػػدهخ متفوقًػػاخ حتػػى فػػى  -
األىميػػةخ مػػا عػػداه ومػػف عػػداه مػػف أحػػداث وتطػػورات محميػػة أو  اجتماعاتػػو الروتينيػػة مػػف حيػػث

 دولية.
يوحى بأف العالـ يمػؼ مػف حولنػا وينشػغؿ بأحػداثنا وحػدناخ ميمػا عظمػت أحداثػو وعمقيػاخ فيػذه  -

تأتى عندنا مف حيث ترتيب األىمية دائما بعد أصغر حدث بروتوكولى أو اجتماع روتينىخ أو 
 األوؿ أو الثانى أو الثالث قد حضرىا أو شارؾ فييا.مناسبة احتفاليةخ ما داـ المسئوؿ 

تأسيسػػا عمػػى ذلػػؾخ وانسػػياًقا وراء نفػػس المػػنيج السػػابؽخ فػػاف كػػؿ شػػ  فػػى الػػببلد  يػػر الصػػديقة  -
 يبدو سيًئا وخاطًئاخ حتى ولو كانت الحقيقة  ير ذلؾ عمى طوؿ الخط.
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 ا:ثقافيً : التبعية
الػػػػدوؿ الناميػػػػةخ ميػػػػؿ عممػػػػاء االقتصػػػػاد  وربمػػػػا كػػػػاف مػػػػف أكثػػػػر مظػػػػاىر التبعيػػػػة تػػػػأثيًرا فػػػػى 

واالجتمػاع فييػا إلػى قبػػوؿ المقػوالت االجتماعيػة واالقتصػادية التػػى نشػأت وتطػورت فػى المجتمعػػات 
المتقدمةخ دوف التنبيو إلى ما تقوـ عميو مف مسممات تشكمت فى ظروؼ تاريخية وحضارية مختمفة 

ى أواًل وأخيػًراخ سػواء شػرًقا أو  رًبػاخ ومػف وىذه النظريات ىى نتاج إيػديولوج (.221)فيناف محمد: 
ثـ فيى تخدـ عف وعػى مصػالح مخرجػى ىػذه اإليديولوجيػةخ أو مػف ينشػرونياخ وعمػى سػبيؿ المثػاؿ 

 فاف النظريات الغربية فى التنمية تستند إلى فروض أساسية مثؿ: 
مػػو االنطػػبلؽ مػػف خصوصػػية التصػػور الغربػػىخ ومػػف ثػػـ فالتنميػػة تنطػػوى عمػػى التقػػدـ بمفيو  -ٔ

الغربى الكمى الذى يعنى مزيًدا مف الحصوؿ عمى السمع التى يتـ الحصوؿ عميياخ والتمتع 
 بيا فى الغرِب.

أف الدوؿ المتخمفة ستميد لمحصوؿ عمى ىذا اليدؼ بمجرد أف تنتيى مف إزاحػة المعوقػات  -ٕ
 الحضارية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية الموروثة مف أبنية المجتمع التقميدى.

نو بازاحة ىذه المعوقاتخ فاف عمميات جديدةخ نفسية وحضارية واقتصادية مماثمػة لمػا ىػو أ -ٖ
 سائد فى الغربخ ستتولد ويكوف مف شأنيا تحريؾ المجتمع فى االتجاه التنموى المطموب.

ةخ ال تحتػاج فػاف التنميػة تصػبح مسػألة شػبو أكيػدوبازاحة القػديـخ وبدايػة العمميػات الجديػدةخ  -ٗ
 وتنسيؽ وىندسة لمموارد البشرية والمادية فى المجتمع. أكثر مف تعبئة

إف مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد الموىػػػوبيف مػػػف ذوى المسػػػتويات العاليػػػة الطمػػػوحخ سػػػيكونوف رأس  -٘
 الحربة فى تحقيؽ ما سبؽ.

كػػػذلؾ يكشػػػؼ تعمػػػؽ حػػػاؿ بمػػػداننا عػػػف زيػػػؼ مفيػػػوـ "التقػػػدـ"خ أو "النمػػػو" الػػػذى رّوجتػػػو الػػػدوؿ     
وال يعػػػدو أف يكػػػوف تجريػػػًدا إيػػػديولوجًيا يطمػػػس حقيقػػػة ال تػػػاريخى(، ـ  المييمنػػػةخ حيػػػث ىػػػو مفيػػػو 

 األشياء.
وحيف تذىب أعداد  فيػرة مػف الدارسػيف القػادميف مػف البمػداف الناميػة إلػى الػدوؿ المتقدمػةخ   

نظػػرة كثيػػر مػػنيـ لؤلمػػور وتقيػػيميـ لممشػػكبلتخ ومػػع عػػودتيـ إلػػى أوطػػانيـ يخػػدموف  تغريػػب(يػػتـ  
لحقيقيػػػػة لتمػػػػؾ األوطػػػػاف. وىػػػػؤالء العممػػػػاء العائػػػػدوف ال يريػػػػدوف بػػػػالقطع إيػػػػذاء بعيػػػػدا عػػػػف اليمػػػػـو ا

مجتمعاتيـخ بؿ إنيـ عمػى العكػس يعتقػدوف أنيػـ باسػتمرارىـ فػى القيػاـ بتمػؾ األبحػاث اليامػةخ عمػى 
 المستوى الدولىخ يكتسبوف التقدير ألنفسيـ ولببلدىـ.

ف اتخػذ صػورة  ايػة ولعؿ ىذا مف أكثر وسائؿ مظاىر التبعية الفكرية فى   العالـ الثالػثخ وا 
فى البراءةخ أال وىى إصابة مثقفى ىذه الببلد بالشمؿ عف طريؽ استغراقيـ فى أعماؿ ال تساىـ أيػة 
مسػػػاىمة فػػػى التطػػػور الفكػػػرى المسػػػتقؿ ليػػػذه الػػػببلدخ وتقػػػـو المؤسسػػػات الدوليػػػة ومكاتػػػب االستشػػػارة 
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ى ىػػذا الصػػددخ إذ تشػػترى حصػػيمة دراسػػات والخبػػرة األجنبيػػةخ بػػؿ وبعػػض الجامعػػاتخ بػػأكبر دور فػػ
أخصػػائى العػػػالـ الثالػػػثخ وخاصػػػة فػػػى العمػػػوـ االجتماعيػػػةخ بمرتبػػػات خياليػػػةخ ويمنحػػػوف مػػػف المزايػػػا 
الماليػػة والعينيػػة مػػا يزيػػد مػػف انفصػػاليـ النفسػػى عػػف شػػعوبيـخ ويكتفػػوف بدراسػػات تبػػدو وثيقػػة الصػػمة 

الفكػػرى الػػذى يحػػدد ابتػػداء ليػػذه الدراسػػات بمشػػاكؿ شػػعوبيـ وذات أثػػر فػػى تنميتيػػا خ ولكػػف اإلطػػار 
ليس مف اختيػارىـ. كمػا أنيػـ فػى  مػار جمعيػـ لممعمومػات والبيانػات يتجػاىموف أو يسػألوف أنفسػيـ 
عػف الجػدوى الحقيقيػة لمػا يقومػوف بػو.  يػر أنػو يسػيطر عمػييـ وىػـ بػأف أى عمػؿ مػا دامػوا يؤدونػػو 

ف ط دَّ بكفاءةخ البُ   اؿ االنتظار.أف يكوف ذا نفع فى النياية وا 
والتبعيػػة الفكريػػة ربمػػا ال تتجمػػى خطورتيػػا لمػػبعضخ بينمػػا يمكػػف اعتبارىػػا الجػػذر األساسػػى  

 لكثير مف مظاىر التبعية فى مجاالت أخرى.
ومػػف أكثػػر صػػور ىػػذه التبعيػػة وضػػوحا وسػػذاجةخ اتجػػاه الدراسػػات االجتماعيػػة أحيانػػا إلػػى  

أىميػػة فػػى بمػػد المنشػػأخ ولكنيػػا تفتقػػر إلػػى ىػػذه االىتمػػاـ بقضػػايا نظريػػة أو تطبيقيػػةخ قػػد تكػػوف ذات 
األىميػػة فػػى الػػببلد الناقمػػةخ فالتػػاريخ االقتصػػادى ألوروبػػا أو الواليػػات المتحػػدة قػػد يحتػػؿ أىميػػة أكبػػر 
فى الدراسات االقتصادية فى بعض الدوؿ النامية مف تاريخ ىذه الدوؿ نفسيا. ومف ىنا فقد احتمػت 

سػػة الحػػرة أو المنافسػػة االحتكاريػػة أىميػػة كبيػػرةخ بينمػػا أ فػػؿ نظريػػات تػػوازف المشػػروع فػػى ظػػؿ المناف
دارتػػو ونظػػاـ التسػػعير فيػػو حػػيف يكػػوف  االقتصػػاديوف مناقشػػة قضػػايا القطػػاع العػػاـ وطػػرؽ تنظيمػػو وا 
ليػػػذا القطػػػاع الغمبػػػة عمػػػى النشػػػاط االقتصػػػادى. وفػػػى الكتابػػػة عػػػف تػػػاريخ الفكػػػر االقتصػػػادى رأينػػػا 

لفكػػر مػػف أفبلطػػوف ولػػدى تومػػاس اإلكػػوينىخ عمػػى ضػػحالة الفكػػر اقتصػػاديينا قػػد تتبعػػوا تطػػور ىػػذا ا
االقتصادى لدى اإلثنيفخ فضػبًل عػف إ فػاليـ مسػاىمة ابػف خمػدوف فػى بعػض تحميبلتػو االقتصػادية 

 الذكية.
وقؿ مثؿ ىذا عف صؼ طويػؿ مػف مفكػرى التربيػة والثقافػةخ وخاصػة فػى العصػر الحػديثخ  

وأحمػػد لطفػػى السػػيدخ ر ػػـ مػػا حفمػػت بػػو آراؤىػػـ مػػف  مثػػؿ الطيطػػاوىخ وعمػػى مبػػارؾخ ومحمػػد عبػػدهخ
)األبعػػاد االقتصػػادية نظػػرات تربويػػة ثاقبػػةخ وىػػو األمػػر الػػذى الحظنػػاه بشػػدة فػػى دراسػػتنا لمػػدكتوراه 

خ قياًسا لمػا حظػى بػو (3921-3002الفترة مف  واالجتماعية لحركة الفكر التربوى فى مصر فى
 مفكرو التربية الغربييف.

ثػػر شػػيوًعاخ فيػػى النقػػؿ المباشػػر لمنظريػػات العامػػة دوف إعمػػاؿ الفكػػر فػػى أمػػا الظػػاىرة األك 
مدى انطباقيا أو مبلءمتيا لممجتمع الذى تنقؿ إليوخ ودوف محاولة جدية إليراد ما يجب إيراده عمى 
ىػػذه النظريػػات مػػف تحفظػػات لػػدى نقميػػا مػػف مجتمػػع آلخػػرخ وقػػد ظيػػر ىػػذا فػػى عمػػـ االقتصػػاد فػػى 

 (.91: 3901)جالؿ أميف، تدريسنا لمختمؼ أجزاء النظرية االقتصادة  طريقة تناولنا وشرحنا و 
أمػػػا التبعيػػػة فػػػى لغػػػة التعبيػػػرخ فحػػػدث بيػػػا وال حرج..فبعػػػد أف مػػػر بنػػػا عيػػػد كنػػػا ننشػػػط فيػػػو  

لتعريب المصطمحات الجديدة فى العموـ االجتماعيةخ تراخى جيدناخ وترؾ التعريب لكؿ كاتب عمى 
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ا جػادا فػى اختيػار المقابػؿ العربػى الواحػدخ وأصػبح الكتػاب وكػأنيـ حدةخ دوف أف نبػذؿ جيػًدا جماعيػ
يتكممػػوف لغػػات مختمفػػةخ بػػؿ واكتفينػػا فػػى كثيػػر مػػف األحيػػاف بكتابػػة المفػػظ األجنبػػى بحػػروؼ عربيػػةخ 

 فأصاب المغة العربية درجة ال يستياف بيا مف التشويوخ إذ اختمطت األلفاظ العربية باألجنبية.
بػػػدأت تشػػػيع مػػػع أواخػػػر القػػػرف الثػػػامف عشػػػر فػػػى أوروبػػػا تعتمػػػد  وكانػػػت مفػػػاىيـ معينػػػة قػػػد 

مرجًعػػػػاخ مثػػػػؿ: التػػػػاريخ العػػػػالمىخ األدب العػػػػالمىخ الثقافػػػػة العالميػػػػةخ. وكانػػػػت صػػػػفة   )العالميػػػػة(،
ىذه تعبيًرا عف توسع العبلقات الرأسماليةخ ومرآة النتقاؿ رأس الماؿ مف وضعو اإلقميمى  )العالمية(

عػادة كتابػة التػاريخ الكػونى وفقًػا إلى وضع كونىخ وكانت وظي فة الثقافػة ىػى تبريػر ىػذا االنتقػاؿخ وا 
دراج األزمنػػػػة االجتماعيػػػػة المختمفػػػػة فػػػػى زمػػػػف وحيػػػػد ىػػػػو الػػػػزمف  لمنطػػػػؽ التوسػػػػع االسػػػػتعمارىخ وا 

خ فػػػػى مرحمتػػػػو االسػػػػتعمارية. فالعالميػػػػة ىػػػػى توحيػػػػد العػػػػالـ مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر التوسػػػػع )األوروبػػػػى(
 . (390: 3900)فيصؿ دراج، االستعمارى 

ولقػػد خمػػؽ اجتيػػاح االقتصػػاد الرأسػػمالى األوربػػى العػػالـخ معػػوخ منػػذ البدايػػةخ مفيػػـو الثقافػػة  
العالميػػةخ أى الثقافػػة األوربيػػة التػػى ينبغػػى تعميميػػا كونًيػػا. ولػػـ يكػػف ىػػذا التعمػػيـ الكػػونى إال فرضػػا 

سػػتمر إلػػى مػػا شػػاء اهللخ تعسػػفيا لمثقافػػةخ وىػػدًما عػػدوانًيا لثقافػػات أخػػرى. وقػػد تضػػمف ىػػذا التعمػػيـخ وا
ضرورتيف: تقوؿ الضرورة األولى بفرض الثقافة الرأسػمالية نموذًجػا وحيػًداخ وتقػوؿ الضػرورة الثانيػةخ 
بوجػػوب ىػػدـ واقػػتبلع الثقافػػات المعاديػػة لمنمػػوذجخ أى أف العنػػؼ والتػػدمير كػػاف شػػرًطا الزًمػػا لتعمػػيـ 

 الثقافة الرأسمالية.
لزاـ فى حقؿ الثقافة الكونيةخ قامت الثقافة االستعمارية ومف أجؿ تحقيؽ حركة االقتبلع واإل 

بقسمة العالـ قسميف: المجتمعات الحديثةخ وىى المجتمعات األوربية خ والمجتمعات التقميديػةخ وىػى 
د. وفػػى منطػػؽ ىػػذه القسػػمة خمؼخ والتػػى تتسػػـ بالسػػمبية والركػػو جميػػع المجتمعػػات التػػى وصػػفت بػػالت
عػػػادة تركيػػػب العبلقػػػات االجتماعيػػػة فػػػى المجتمعػػػات  أصػػػبح دور المجتمعػػػات األولػػػى ىػػػو تفكيػػػؾ وا 

الثانيةخ مف أجػؿ نقميػا مػف طػور السػكوف إلػى طػور الحركػةخ أى مػف أجػؿ تحويميػا إلػى حقػؿ جديػد 
لبلسػػػتثمار الرأسػػػمالى. وىػػػذا االسػػػتثمار القػػػائـ عمػػػى العنػػػؼ أواًلخ ىػػػو الػػػذى أخػػػذ فػػػى منطػػػؽ الثقافػػػة 

)المجتمعػػػػات . وىكػػػػذاخ فػػػػاف تػػػػدمير العبلقػػػػات الداخميػػػػة فػػػػى العالميػػػػة اسػػػػما محايػػػػدا ىػػػػو: التحػػػػديث
والنشر العدوانى لمقيـ الرأسماليةخ كانا الشرط الضروى مف أجؿ نيوض الثقافة الرأسمالية  التقميدية(

 كثقافة عالمية.
ذا نظرنػػا إلػػى مفيػػوـ   فػػى داللتػػو ونتائجػػوخ فاننػػا نسػػتخمص منػػو أمػػوًرا  )الثقافػػة العالميػػة(وا 

ع إيػػديولوجى لمنيػػب االسػػتعمارىخ ودوره فػػى حقػػؿ الفكػػر ىػػو تييئػػة الشػػروط مػػف أجػػؿ مثػػؿ: أنػػو قنػػا
عادة إنتاج العبلقات الرأسمالية عمى المستوى العالمىخ وذلؾ بتقديـ العمؿ اإلمبريالى كدور  إنتاج وا 

)الثقافػة حضارىخ وتقػديـ النمػوذج الرأسػمالى كنمػوذج كػونى. ومػف أجػؿ تحقيػؽ ىػذه الوظيفػة تقػـو 
أى تمغػى الخصوصػية االجتماعيػة المتصػمة بكػؿ مجتمػع  )التعدد الثقػافى(،بالغاء مفيوـ  مية(العال
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مػػػف المجتمعػػػات اإلنسػػػانيةخ وتسػػػتبدؿ بتػػػاريخ الثقافػػػات المختمفػػػةخ ثقافػػػة كونيػػػة حديثػػػة ىػػػى: الثقافػػػة 
فػة: الثقافػة اإلمبريالية. وفى ىذا االستبداؿ تختزؿ الثقافة اإلنسػانية فػى مركباتيػا كميػا إلػى ثنائيػة زائ

خ البػػػدائىخ )التقميػػػدى(األوروبيػػػة ىػػػى النمػػػوذجخ ومػػػا ال ينػػػدرج فػػػى النمػػػوذج ىػػػو النقػػػيضخ أى أنػػػو 
 السمبى.
وال شؾ أف إقامة تػاريخ الثقافػة عمػى ثنائيػة زائفػة  ينػاقض المعرفػة الموضػوعية ليصػؿ إلػى  

فػاف نقػيض النمػوذج عػدو نتيجة كاممة اإلظبلـ والبربرية: إذا كاف النموذج الرأسمالى ىو الحضارةخ 
الثقافػة )لمحضارةخ ويصبح ىدمػو واقتبلعػو عمػبًل حضػارًيا. فػى ىػذا اليػدـ واإللػزاـ العػدوانىخ تمغػى 

التاريخ الثقافى اإلنسانى كوحدة متفاعمةخ وترجعو إلى تاريخ وحيد ىو التاريخ اإلمبريالى.  (العالمية
بػػػأدوات نيايتيػػػا وبػػػدايتيا ىػػػى: التيػػػديـخ  وعمػػػى ىػػػذا فػػػاف ىيمنػػػة النمػػػوذج الرأسػػػمالى ال تسػػػتقيـ إال

اإلخضػػاعخ اإللغػػاءخ الغػػزوخ االجتيػػاحخ أى بػػأدوات  ايتيػػا األولػػى واألخيػػرة ىػػى: إلغػػاء الشخصػػية 
 (.390)فيصؿ دراج: الثقافية لكؿ المجتمعات المناىضة لمنموذج الرأسمالى –الوطنية 
اخ " قناة لتوصيؿ أفكارىجبلتخ منذ عدة عقودخ إلى "الملجأت االمبريالية األمريكيةقد و  

نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ "المختار" التى صدرت فى مصرخ لكف أخطر منيا كانت مجمة 
لى أف استقاؿ مف رئاسة التى ظمت تصدر مف بيروت مدة خمس سنوات فى الستينيات إ )حوار(

تتقاضى أمواليا مف  " بعد أف تأكد لديو أف المنظمة العالمية لحرية الثقافةتحريرىا "توفيؽ صايغ
  أفسحت بعض صفحاتيا لكتابات يسارية )حوارألمريكيةخ ومف المعروؼ أف وكالة المخابرات ا

 ٓلرؤية الواضحة ألىداؼ ىذه المجمةووطنية بحيث تعذرت ا

ا يفضى بيـ إلى وىناؾ فئة أخرى مف المجبلت كانت تعنى باعداد األجياؿ الجديدة إعدادً  
خ فيى تبدأ معيـ بالمجبلت الخفيفة ذات الطابع العممى قيؿ بصورة تمقائيةذات الوزف الث المؤسسات

)األبطاؿ( و )المغامر(و  )سوبرماف(يانا والمحور الجنسى أحيانا أخرىخ فمجبلت مثؿ أح
خ إنما تكمؿ ذلؾ الدور اليائؿ الذى تؤديو أفبلـ يمس بوند و  ج (الوطواط)  وو)الجواسيس

 منجزات التقنية العممية.تمد عمى أحدث المخابرات األمريكية التى تع
مة العالمية لحرية الثقافة إلى ومنذ أواخر الخمسينيات وأوائؿ الستينيات دعت المنظ 

ات متباينة مف الوفود خ ودعت لبلشتراؾ فيو مجموعاألدب العربى المعاصر" فى روما مؤتمر"
لنشاط أوؿ مظير  ٜٔٙٔؿ عاـ خ ولـ يكف ىذا المؤتمر الذى تـ انعقاده فى روما خبلوالمراقبيف

ريف فى القاىرةخ خ فقد سبؽ ليا أف نظمت مؤتمىذه المنظمة فى ىذا المجاؿخ فى المنطقة العربية
وموضوع المؤتمر  )المشاكؿ اإلدارية(خ كاف موضوع المؤتمر األوؿٜٓٙٔخ وٜٜ٘ٔخبلؿ عامى 

حوؿ ا فى تونس مؤتمرً ا عقدت أيضً  ٜٜ٘ٔوفى عاـ  )تخطيط المدف فى العالـ العربى(الثانى 
)بيف موضوعو عقدت فى الخرطوـ مؤتمرا آخر  ٜٔٙٔخ وفى عاـ )الجامعة ودورىا فى المجتمع(

خ فكاف حت رعاية فريؽ مف المثقفيف العربوكانت ىذه المؤتمرات جميعيا تتـ ت التقميد والتجديد(،
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ذ الفمسفة اإلسبلمية خ أستافرع المنظمة فى القاىرة تحت رئاسة الدكتور إبراىيـ بيومى مدكور
يروت تحت رئاسة خ وفرعيا اآلخر فى بالشييرخ ورئيس مجمع المغة العربية بالقاىرة األسبؽ

 خ دوف أف يعمـ ىؤالء أف المنظمة ممولة مف المخابرات األمريكية ! الدكتور جميؿ جبر
لمنموذج ة فى مجتمعاتنا أف يستوقفنا ىذا اإلعجاب الذى جرى فى عروؽ فئات كثير  دَّ والبُ  
 : ممكف اإلشارة إلى أىـ ىذه الفئاتخ ومف الاألمريكى
خ وال نعنى بذلؾ فقط أولئؾ الذيف ترتبط مكاسبيـ ىناؾ أصحاب المصالح المباشرة– أوالً  

خ بؿ نعنى أيضا أولئؾ ت والشركات المتعاممة مع أمريكاخ كأصحاب التوكيبلتصادية بأمريكااالق
يسوده خ ال تزدىر إال فى جو لو لـ تكف مرتبطة مباشرة بأمريكاالذيف يؤمنوف بأف أعماليـخ حتى و 

خ فيؤالء يعتقدوف أف ارتباط ببلدىـ بأمريكا ييي  ليـ أفضؿ مناخ دالود والوئاـ مع ىذا البم
أسماليةخ وىـ يستطيعوف فيو أف يمارسوا نشاطيـ االقتصادى الذى ىو عادة نشاط حر ذو طبيعة ر 

 ما تجد ىؤالء يبرروف مواقفيـ بشتى التبريرات التى قد تغمؼ بقشرةا وكثيرً  ٓآمنوف عمى مصالحيـ
 .خ ولكف مف وراء ىذا كمو توجد المصالح المباشرةمعنوية أو أخبلقية أو حتى دينية

أما الفئة الثانية فينتمى إلييا أشخاص يتسموف بانحراؼ الوعى االجتماعى  – ثانًيا 
وىؤالء قد  قييميـ لمنمط األمريكى فى الحياة.ية عمى تواألخبلقىخ فتطغى مشاعرىـ ور باتيـ األنان

خ ولكنيـ ينظروف إلى أمريكا صحاب مصالح مباشرة مع األمريكييفخ كالفئة السابقةال يكونوف أ
خ خ والسيارات الفارىةدفة لمترؼخ والمتعة االستيبلكيةخ والمستوى المعيشى المرتفععمى أنيا مرا

خ ولكننا قد نجد بينيـ عمااًل فنييف خعظـ أفراد ىذه الفئة مف المينييفمخ و واألجيزة اإللكترونية الراقية
ىؤالء جميعا تتجو أمانييـ وتطمعاتيـ إلى تحقيؽ  تى مجموعات تنتمى إلى فئات أدنىخأو ح

ا لمتقشؼ خ وينفروف مف أى نموذج آخر باعتباره مرادفً نموذج األمريكى فى حياتيـ الخاصةال
 والحرماف مف متع الحياة "المذيذة ".روريات واالقتصار عمى الض

 خ الذيف تمقواارتبطت حياتيـ فى وقت ما بأمريكاخ ونعنى بيؤالءوىؤالء ىـ الذيف  – ثالثًا 
بع خ وىؤالء تعود نسبة كبيرة منيـ إلى ببلدىا وقد انطبعت بالطاالعمـ فيياخ أو قاموا بزيارات ليا
يا والحركات األمريكية لتعبيرات األمريكية فى لغتخ وأخذت تستخدـ ااألمريكى فى تعامميا مع الناس

ومف حسف  ضة ذاتيا.خ بؿ إف أعدادا منيـ تعود حاممة معيا تحيزات األمريكييف المريفى سموكيا
ال يكتفوف  خ ممفيجى الجامعات والمعاىد األمريكيةالحظ فيناؾ مف ىؤالء عدد  ير قميؿ مف خر 

نما تنفذ بصيرتيـ إ ختحيزات الضيقةبالمشاىدات السطحية وال ينجرفوف وراء ال لى ما وراء المظير وا 
 ـ وبعد عودتيـ.خ ومف ثـ فانيـ يحتفظوف بموضوعيتيـ طواؿ إقامتيالسطحى البراؽ

خ وىى واقعة تحت تأثير الصورة وىى الفئة الغالبةخ والمنتشرة بيف األوساط الشعبية – رابًعا 
 "!جمؿ ما عرفو اإلنساف طواؿ تاريخوأية وكأنيا "مريكى لمحياة األمريكالتى يقدميا اإلعبلـ األ
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 : دور مؤسسة فرانكميف
لػػى حػػد كبيػػرخ يمكػػف اعتبػػار عػػاـ  يمثػػؿ نقطػػة تحػػوؿ خطيػػرة فػػى التػػاريخ العربػػى  ٜٙ٘ٔوا 

الحػػػػديثخ بػػػػؿ إف ىػػػػذا العػػػػاـ مػػػػف الناحيػػػػة األخػػػػرى كػػػػاف يمثػػػػؿ بدايػػػػة المرحمػػػػة الجديػػػػدة فػػػػى عبلقػػػػة 
والتابعة عمى حػد سػواءخ فقػد أثبتػت حػرب السػويس أنػو آف األواف االستعمار بالدوؿ المتحررة حديثا 

لمبحث عف خطة عمؿ جديدة خ تخفى األنياب السامة فى أقنعة مػف ذىػبخ والمخالػب الوحشػية فػى 
لػػػػبعض المظػػػػاىر  )حمػػػػواًل(لبلسػػػػتعمار الجديػػػػد ليقػػػػدـ  )الفكػػػػرى(قفػػػػازات حريريػػػػةخ وأقبػػػػؿ التخطػػػػيط 

ف ىػذه الحمػوؿ سػوى الشػباؾ والطعػـو التػى ألقػت بيػا أجيػزة واألزمات التى صادفت مسارناخ ولػـ تكػ
االستعمار فػى مرحمتػو الجديػدةخ لتحػاوؿ الصػيد فػى المػاء العكر..ىكػذا تحولػت المؤسسػة األمريكيػة 

التػػػى تػػػـ إنشػػػاء أوؿ فػػػرع ليػػػا فػػػى العػػػالـ العربػػػى بالقػػػاىرة عػػػاـ  فػػػرانكميف(،)التػػػى ُعرفػػػت بمؤسسػػػة 
ثقػػػافى المنعقػػػدة بيننػػػا وبػػػيف الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةخ إلػػػى عػػػف أىػػػداؼ اتفاقيػػػة التبػػػادؿ الٖٜ٘ٔ

مؤسسة لمفكر االستعمارى المباشر. وقد بذلت فى ىذا السبيؿ  اية الجيد والمػاؿخ فمػـ تػدخر وسػًعا 
فى تجنيد أكبر الطاقات العربية المثقفةخ مف مترجميف ومؤلفيف وناشريف فى تقديـ األفكار المعاديػة 

 (.22)غالى شكرى: واالجتماعى والسياسى  لتطورنا االقتصادى
وكانػػت أىػػـ الثمػػرات التػػى حصػػمت عمييػػا ىػػذه المؤسسػػةخ تولييػػا مشػػروع مجموعػػة الكتػػب  

السياسػػػية والمراجػػػع األمريكيػػػة المترجمػػػةخ إذ كانػػػت الحكومػػػة األمريكيػػػة قػػػد أصػػػدرت تشػػػريعا يسػػػمى 
(P.L.48) تػػى تبيعيػػا أمركيػػا لمػػدوؿ خ يجيػػز اسػػتخداـ جػػزء مػػف فػػائض ثمػػف األ ذيػػة الٜ٘٘ٔخ عػػاـ

الصديقةخ فى األ راض الثقافية والتعميميػة. وقػد عرضػت الحكومػة األمريكيػة عمػى مصػر االسػتفادة 
مف أحكاـ ىذا التشريع فى أ راض ثقافيػة مختمفػةخ منيػا اإلسػياـ فػى ترجمػة ونشػر الكتػب الدراسػية 

ف وزارة التربية والتعمػيـ ىػى التى توصى بيا الجيات المعينة فى مصر. واستقر األمر عمى أف تكو 
الجية الوحيدة المسئولة عف جميع عمميات االتفاقات الخاصة بالكتػب األمريكيػة الداخمػة فػى نطػاؽ 
المشروع وترجمتيا إلى المغة العربيةخ بالتنسيؽ مع مؤسسة فرانكميفخ وذلؾ مػف خػبلؿ قياميػا بجمػع 

تصػاؿ بالمؤسسػة لموافاتيػا بنسػخ مػف ىػذه الر بات واالقتراحات الخاصة بترجمة كتب معينةخ ثـ اال
الكتػػػب لتقػػػـو بشػػػراء حػػػؽ ترجمتيػػػاخ عمػػػى أف تقػػػـو مؤسسػػػة فػػػرانكميف بػػػابراـ العقػػػود مػػػع المتػػػرجميف 

 (.90)نشوى ماىر: والمراجعيف المصرييف الذيف تختارىـ الوزارة" 
يػػا وكانػػت ىػػذه الكتػػب خاصػػة بػػوزارة التربيػػة والتعمػػيـ خ و يػػر مخصصػػة لمبيػػعخ ويػػتـ توزيع 

مجانا عمى المدارس والجامعات واإلدارات التعميمية بآالؼ النسخخ إذ كانت المؤسسة تسعى لتوزيػع 
أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف األمػػاكفخ حتػػى بمػػغ مػػا وزعتػػو خػػبلؿ عشػػر سػػنوات ثبلثػػيف مميػػوف كتاًبػػا فػػى 
مصر وسوريا ولبنػافخ وكانػت بعػض الكتػب تتػرجـ وتنشػر خػبلؿ عػاـ أو عػاميف فقػط مػف صػدورىا 

)نشػػػوى لواليػػػات المتحػػػدةخ إذا اقتضػػػى موضػػػوعيا ذلػػػؾخ حسػػػب األحػػػداث الجاريػػػة فػػػى مصػػػر فػػػى ا
 (.99: 2007ماىر، 
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ولتحقيػػػؽ األ ػػػراض المػػػرادة عمػػػدت مؤسسػػػة فػػػرانكميف إلػػػى تنسػػػيؽ جيودىػػػا مػػػع خطػػػوات   
صػػػػػػرار مختمػػػػػػؼ    )أزماتنػػػػػػا(اإلنسػػػػػػاف العربػػػػػػى خ فػػػػػػى فتػػػػػػرة االزدىػػػػػػار القػػػػػػومىخ فواكبػػػػػػت بدقػػػػػػة وا 

بسيؿ مف الكتب التى تعالج األزمػة أو االنتصػار أو النكسػةخ مػف وجيػة  )نكساتنا(خ و)انتصاراتنا(و
النظػػر األمريكيػػػةخ ووصػػػمت عمميػػػة المواكبػػػة لمشػػػكبلتنا والمتابعػػة لمعػػػارؾ حياتنػػػا إلػػػى درجػػػة عاليػػػة 

صػدر عػف فػرانكمف خمسػة عشػر كتاًبػا تعػالج  )التنمية االقتصادية(،الدقةخ فاذا وفدت عمينا مشكمة 
ضوع فى إطار النظاـ الرأسمالى ومزاياه بأقبلـ مجموعة مف أساتذة الجامعات فى الواليػات ىذا المو 

المتحدةخ ثبت أنيا تخضع إلشراؼ وكالة المخابرات المركزيةخ كما فػى جامعػات ىارفػارد وبنسػمفانيا 
ذا وفػػدت عمينػػا قضػػية  ى المتحػػدخ سػػارعت فػػرانكميف إلػػ )الكيػػاف اإلفريقػػى(وشػػيكا و وكاليفورنيػػا. وا 

إصػػدار عشػػريف كتابػػا عػػف إفريقيػػة وتاريخيػػا وجغرافيتيػػا فػػى حػػدود الػػروابط التػػى تاشػػد إفريقيػػة إلػػى 
ذا وفػػدت عمينػػا معركػػػة  أوروبػػا والفواصػػؿ التػػى تعزليػػا شػػمااًل عػػف الجػػزء النػػاطؽ بالمغػػة العربيػػة. وا 

ارة القوميػػػة العربيػػػة ضػػػد االسػػػتعمارخ أصػػػدرت فػػػرانكميف عشػػػرة كتػػػب عػػػف الحضػػػارة العربيػػػة والحضػػػ
المصريةخ فى إطار الفكرة العنصرية التى تتخذ مف الفراعنة أو الفينيقييف أسوة األشورييف والبابمييف 
أصػػبل تاريخيػػا وحيػػدا لحضػػارة العػػالـ أجمػػع ..مػػع اإللحػػاح عمػػى أف ثمػػة فرقػػا جوىريػػا بػػيف  العقػػؿ 

 اآلسيوى  الذى يتمتع بو العربخ و العقؿ اإلفريقى  الذى يتمتع بو المصريوف.
تمؾ كانت الموضػوعات االسػتراتيجية ذات الػوزف الثقيػؿ التػى عنػى بيػا االسػتعمار الجديػدخ  

وصوب نحونا سيامو السامة بواسطة فرانكميفخ حتى تصيب إيديولوجيتيا مف عقولنا وأفئػدتنا مقػتبل 
فى المدى البعيػد. ولكنيػا فػى الوقػت نفسػو لػـ تيمػؿ المػدى القصػيرخ ولػـ تغفػؿ عػف الميػاـ العاجمػة 
..ومػػف ثػػـ واصػػمت متابعتيػػا لنػػا إلػػى درجػػة مذىمػػة خ حتػػى تػػدخمت مطبوعاتيػػا بصػػورة مباشػػرة فػػى 
جزئيػػات حياتنػػا وتفاصػػيمياخ ولػػـ تكتػػؼ بػػالخطوط العريضػػة لمنظػػاـ السياسػػى فحسػػبخ لػػذلؾ رأيناىػػا 
تبادر أثناء انتخابات الرئاسػة إلػى نشػر أكثػر مػف كتػاب عػف النظػاـ الرئاسػى فػى الواليػات المتحػدةخ 

ذا دخمنػػا عمػػى مناقشػػات وح أيضػػا أواسػػط الخمسػػينيات  )الدسػػتور الػػدائـ(قػػوؽ الػػرئيس األمريكػػى. وا 
مػػف القػػرف الماضػػػىخ تػػدخمت فػػػرانكميف برأييػػا فػػػى الموضػػوع ونشػػػرت الدراسػػات المطولػػػة عػػف مزايػػػا 

 الدستور األمريكي..
المترجمةخ  وقد نالت العموـ االجتماعية االىتماـ األكبر فى إصدارات المؤسسة مف الكتب  

% مػػف إنتاجيػػاخ ومػػف موضػػوعات العمػػوـ االجتماعيػػةخ نالػػت التربيػػة ٕ٘حيػث شػػكمت مػػا يقػػرب مػػف 
 وعمـ النفس نصيب األسد.

باإلضػػافة إلػػى مشػػروع وزارة التربيػػة والتعمػػيـخ فػػى عػػدد السبلسػػؿ –وتمثمػػت الكتػػب التربويػػة  
ا بضػػع مػػرات خ مػػف ىػػذه التػى كػػاف يصػػدر بعضػػيا مػػرتيف فػى الشػػير الواحػػدخ وأعيػػد طبػػع عػدد منيػػ

 (:300)نشوى ماىر: السبلسؿ 
 (.35صدر منيا بحوث تربوية فى حدمة العمـ   -
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 .كتاًبا( 39)التعميـ فى ضوء التجارب  -
 ا.كتابً ( 77)دراسات سيكموجية -
 كتاًبا. (20) العبلقات اإلنسانيةخ التى تجمع بيف التربية وعمـ االجتماع خ وصدر منيا -
 كتاًبا.( 37): ماذا يعمموف ؟ وصدر منيا  وعف الميف المختمفة سمسمة -

باإلضػػػػػافة إلػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف السبلسػػػػػؿ المخصصػػػػػة لؤلطفػػػػػاؿ فػػػػػى المراحػػػػػؿ الدراسػػػػػية األولػػػػػىخ 
 (:300)نشوى ماىر:منيا

 ألؼ باء ..ليكتمؿ بالعنواف: ألؼ باء الكيمياء..ألؼ باء الجغرافية..وىكذا. -
 كتابؾ األوؿ عف:  -
 حوؿ العالـ فى كتاب. -
 مبسطة.سمسمة العمـو ال -
 سمسمة معالـ الطريؽ. -

ومع نشر المؤسسة كتب الفكر األمريكى فى مجاالت العمـو اإلنسانية كانػت تتسػمؿ بعػض  
صػػػورة  -بشػػػكؿ مسػػػتتر –الكتػػػب التػػػى تتنػػػاوؿ موضػػػوعات أمريكيػػػة ال تيػػػـ القػػػارئ العربػػػىخ وتقػػػدـ 

ف أف توضع تحت دعائية لممجتمع األمريكى مف عدة جوانب : اقتصادية وسياسية واجتماعية  يمك
 -عنػػػواف : أمريكػػػا التػػػى ال يعرفيػػػا أحػػػد . مػػػف تمػػػؾ الكتػػػب عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ: اإلنسػػػاف األمريكػػػى

التجربػػػة الدسػػػتورية  -رجػػػؿ الفضػػػاء جػػػوف جيمػػػيف -مفتػػػاح التقػػػدـ االقتصػػػادى -التعمػػػيـ فػػػى أمريكػػػا
–ت المتحػدة سمطة رئيس الجميورية فى الواليػا -الصحفى األمريكى -الكبرى فى الواليات المتحدة
 روزفمت وأمريكا الحديثة..إلخ. -المحكمة العميا فى أمريكا

عف كتب  متعددة فى العموـ التربويةخ تمت  مختمفةأمثمة  (329)نشوى ماىر: وساقت  
ترجمتيا إل راؽ سوؽ التربية فى مصر بمنتجات العقؿ التربوى األمريكىخ نذكر منيا عمى سبيؿ 

 المثاؿ:
والسموؾ اإلنسانىخ وىو إلماـ الفمسفة البراجماتيةخ جوف ديوىخ ترجمة الطبيعة البشرية  -   

 .ٖٜٙٔالدكتور محمد لبيب النجيحىخ صادر عاـ 
مقدمة فى فمسفة التربيةخ تأليؼ فيميب فينكسخ وترجمة الدكتور محمد لبيب النجيحىخ الذى   -   

 مف التسعمائة صفحة..كاف أستاًذا ألصوؿ التربية بتربية عيف شمسخوىو كتاب ضخـخ يقترب 
ذا كاف النجيحى قد أصدر بعد ذلؾ كتابا   ا بالعنواف نفسوخ إال أنو لـ يختمؼ كثيرً  )مؤلًفا(وا 

 التأثر الشديد. عمىمع ما ورد مف أفكار واتجاىات فى كتاب فينيكسخ مما يشير 
خ ٖٜٙٔة خ سن)فاف آليف( خ و)ىيميف فيشرائى والتعميـ الخبلؽخ مف تأليؼ كتاب النشاط التمق -

ا لمصحة النفسية بتربية عيف شمسخ مع ترجمة الدكتور مصطفى فيمىخ الذى كاف أستاذً 
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ا لتربية عيف شمسخ الدكتور نجيب اسكندرخ ومراجعة يوسؼ صبلح قطبخ الذى كاف عميدً 
 .ا لوزارة التربيةمساعدً  وتقديـ محمد السيد روحةخ الذى كاف وكيبلً 

ـ مف ترجمتو يشير إلى أمريفخ أوليما تعميـ اإلفادة ولعؿ تعدد المشاركيف فيما كاف يت 
الماليةخ مف حيث المكافأةخ فتتسع دائرة التشجيعخ وخاصة عندما يكوف: ثانًياخ أحد المشاركيف ممف 

إلى تعميـ توزيع الكتاب عمى  -ا فى وزارة التربيةخ حيث يؤدى ىذا   الًباا قياديً احتموا موقعً 
 التأثيرخ متجاوزة أعماًرا وتخصصات مختمفة. مكتبات المدارسخ فتتسع دائرة

وفى معظـ الكتبخ كاف يقدـ ليا حسف جبلؿ العروسىخ صاحب الموقع القيادى فى فرع  
 فرانكميف بمصرخ وكاف مف رجاؿ القانوف المشيوريف فى تمؾ الفترة.

رجاؿ  ا مفوكاف المترجموف أيضً  ،كس()فينيا مف تأليؼأيضً  )التربية والصالا العاـ(،وكتاب  -
والمراجعة لمحمد سميماف شعبلفخ  خ ويوسؼ خميؿخالتربيةخ مثؿ السيد محمد العزاوىوزارة 

خ فى أواسط الستينياتخ حيث كاف الشد والجذب ييف )السيد يوسؼ(تقديـ وزير التربية نفسو و 
ا خ بينما كاف التغمغؿ األمريكى لغزو العقوؿ المصرية أيضً أشدهمصر والواليات المتحدة عمى 

 ا!!اخ وعممً مى أشدهخ وعف طريؽ كبار رجاؿ التعميـخ تنفيذً ع
ا لنظاـ الحياة األمريكىخ فى وقت كانت القيادة ا وصريحً ا عمنيً ويتضمف الكتاب ترويجً  

شتراكىخ فيا ىو الكتاب يشير أعمنت صراحة انحيازىا لمفكر اال السياسية فى مصر قد
مف أدوات السياسة القومية أف يتـ إال إذا وال يمكف لعدـ االعتراؼ بالحرب كأداة (:"207)ص

تخمت األمـ عف المطالبة بالسيادة القومية المطمقة ..فالسيادة القومية معناىا عـز األمة عمى 
أف تنضـ تمؾ الدوؿ إلى الدولة  دَّ تصريؼ أمورىا القومية دوف قيود وال حدود"خ ومف ثـ فبلبُ 

كى تستطيع تسيير حياتياخ إذا ما استقمت دوف  ،ت المتحدة()وىو ىنا يمما إلى الوالياالعظمى 
 أف تضطر لخوض الحرب..

إف الواليات المتحدة ال يمكنيا أف (:"291)ص ويصؿ المؤلؼ إلى بيت القصيد بقولو  
قناع األمـ األخرى بأف تقتبس  تساعد األمـ األخرى مساعدة فعالة بمجرد تصدير الدوالراتخ وا 

عمى –لكنيا تستطيع أف تخدـ قضية الديمقراطية العالمية بعمميا المؤسسات والثقافة األمريكيةخ و 
بالوسائؿ التى تحقؽ ليذه األمـ آماليا الفريدةخ دوف محاولة لربط ىذه –امتداد األمـ األقؿ تقدًما

المعونة بأية اشتراطات عسكريةخ أو بأى تحالؼ سياسى أو تماثؿ فى االتجاه أو اعتماد فى 
 الموارد"!!
فرانكميف مؤسسات أخرى تقوـ عمى الفمسفة نفسيا المستيدفة احتواء العقؿ  وسبقت مؤسسة 

 العربى عامة والمصرى خاصةخ والتربوى بصفة أخص..
فقد لعب مؤسسات كارنيجىخ وروكفمرخ وفورد خ وراندخ دورا خطيرا فى تمويؿ البحوث   

ط مؤسسة روكفمر عمى الميدانية اإلقميميةخ لخدمة أىداؼ السياسة األمريكية. وقد اقتصر نشا
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مجاؿ أبحاث التنميةخ ومؤسسة كارنيجى فى تمويؿ أبحاث التعميـ. وكانت مؤسسة فورد تقوـ 
بتمويؿ مؤسسة راند فى البدايةخ فساىمت فى ظيور دراسات التنمية االقتصادية فى مصرخ 

جئيف العرب ومشكمة البل مالكولـ كير(، )والسياسات العربية المحميةخ والصراع فى الشرؽ األوسط 
)البنتاجوف( ثـ أصبح  ليوناردبابندر(، )خ والعوامؿ المؤثرة فى دور إيراف العالمى دوف بيرتز(  

المموؿ الرئيسى لمؤسسة راند. ومف أشير الدراسات التى قامت بتمويميا وزارة الدفاع األمريكية 
فى اإلعداد التفاقيات كامب لولياـ كوانتخ الذى لعب دوًرا بارًزا  )القومية الفمسطينية(دراسة عف 

)آف ديفيدخ كما كاف عضوا بمجمس األمف القومى فى عيد الرئيس كارترخ كما مولت دراسة 
 "احتبلؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية ". موزلى ليش(

مف أخطر مؤسسات التجسس العممى  ٜٔ٘ٔوتعد مؤسسة فوردخ التى تأسست عاـ  
ت الشرؽ األوسط. ومع بداية سبعينيات القرف األمريكىخ وقد انفردت بتمويؿ أبحاث ودراسا

الماضىخ اتخذت أساليب أكثر منيجية وشمواًل وتأثيًراخ وتعاظـ دورىا باالىتماـ بالتحوالت السياسية 
واالجتماعية والمؤثرات الدينية والثقافية فى مصر والشرؽ األوسطخ والصراع بيف التأثيرات الحديثة 

وربيةخ وبحث مقومات التغير داخؿ المجتمع المصرىخ لمساعدة وعبلقات مصر بالدوؿ العربية واأل
)عرفة االستراتيجية األمريكية عمى التحكـ فى مسار ىذا التغير لصالح أىداؼ الواليات المتحدة 

  .ٕٚ عبده:
وباإلضافة إلى قياـ مؤسسة فورد بتمويؿ المنح الدراسيةخ حيث يجرى " سؿ مخ" منظـ  

دارة  لمئات الباحثيف فى مجاالت التنمية الزراعية وتطوير التعميـ العالى والبحوث السكانية وا 
الجتماعى )التغير ااألعماؿ..قامت أيضا بتمويؿ الكثير مف األبحاث المشتركة فى مصرخ ومنيا 

دور السالـ فى التغير  –المرأة الفمسطينية ومعدالت الخصوبة لدييا -فى بمداف الشرؽ األوسط
 العربية(. ر الذى طرأ عمى المرأةتقييـ التغي -االجتماعى
وقد شارؾ فى ىذه الصفقات البحثيةخ بعض أساتذة الجامعات ومراكز البحوث السياسية  

 واالجتماعية بمصر.
خ فيعد مف أكبر المؤسسات  ير الحكومية "لمتبادؿ  I.I. Eأما بالنسبة لمعيد التربية الدولية  

خ ويتكوف مجمس إدارتو ٜٔٙٔبارات األمريكية عاـ األكاديمى" فى العالـخ وأسستو وكالة االستخ
عميبًل لبلستخبارات يمثموف الشركات متعددة الجنسيات والبنوؾ والجامعاتخ وأشرؼ  ٜٗمف 

لؤلساتذةخ وىو الذى أدار برامج  ٖٓٔمنيا لمطبلبخ و ٓٔٔبرنامجا خصص  ٕٓٗالمعيد عمى 
يف البرنامجيف مارس المعيد نشاطو فى فولبرايتخ وبرنامج ىمفرى لممنح الدراسية. ومف خبلؿ ىذ

بمصر عف طريؽ الجامعات وزارة االقتصادخ وقدـ ىذا المعيد تقريرا إلى )التخريب األكاديمى( 
الكونجرس لخص فيو استراتيجيتو "إف التعميـ الذى يقدـ لمف سيصبحوف مستقببًل مسئوليف فى 

 ببلدىـخ يمعب دوًرا رئيًسا فى التجارة الدولية" .  
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ستند التقرير إلى بحث تناوؿ بعض المسئوليف فى بمد عربى كبيرخ إنيـ يفضموف وا 
عرفة )الشركات األمريكيةخ لثقتيـ فى الخبرة األمريكية التى يعرفونيا بحكـ تجاربيـ الشخصية!! 

 (.51عبده: 
تنويع" أدوات البث األمريكىخ مف حيث النوعية والمستوى ودائرة وكاف مف الميـ " 

حتى يمكف أال يفمت منيا إنسافخ خاصة الذيف يقرأوف ويكتبوفخ فكاف ظيور دور نشر االىتماـخ 
أخرى  ير مؤسسة فرانكميف ذات التبعية األمريكية المباشرة ليظير  يرىا  ير المباشرخ فضبًل 

فى الفئات التاليةخ آخذيف فى  (13)غالى شكرى: عف تعدد المجبلت والصحؼخ والتى صنفيا 
باإلضافة –ترات الظيور مف ناحية المعروؼ مف وسائؿ البثخ التى اعتمدت االعتبار ظروؼ ف

 عمى األنشطة الورقية: -إلى السينما
الفئة األولىخ ىى المبلحؽ األدبية والفنية التى كانت تصدرىا دور صحؼ معينة فى  

 حيث طالعتنا فى ىذه )النيار( و)لساف الحاؿ( و)الجريدة( و)الحياة(،لبنافخ مثؿ جريدة 
المبلحؽخ نفس الوجوه التى طالعناىا عمى أ مفة فرانكميفخ وفى مقدمة مدرجات الجامعة األمريكيخ 

مف الناحية الصحفية متابعة دقيقة تيارات الفكر العربى المعاصر. وفى –وىى مبلحؽ كانت تتابع 
يؽ مف الوقت نفسو مبلحقة بارعة لكافة األزمات أو المشكبلت التى كانت تنشب أحياًنا بيف فر 

األدباء والفنانيف فى البمداف التى كانت تنيج نيجا اشتراكًياخ والسمطات السياسيةخ ثـ "احتقار" 
لمتراث العربى والحياة العربية واإلنتاج األدبى والفنى المكتوب بالمغة العربية المعاصرةخ باستثناء 

 يؼ عمى السواء.المحاوالت "النموذجية" فى تابعيتيا لكؿ ما ينتجو الغرب مف أصيؿ ومز 
التى  )المختار(والفئة الثانيةخ ىى المجبلت ذات الوزف الثقيؿخ ال كمجمة كانت تسمى  

نما كمجمة  أف  لىالتى ظمت تصدر بانتظاـ عدة سنواتخ إ )حوار(كانت تصدر فى مصرخ وا 
ألمريكية )ااستقاؿ رئيس تحريرىا توفيؽ صائغخ بعد أف تأكد لديو أف المنظمة العالمية لحرية الثقافة

)ستيفف تتقاضى أمواليا مف وكالة المخابرات المركزية األمريكية. وكاف آخر مسئوؿ ىو  خفال(
خ وكذلؾ )الكاونتر(قد سبؽ توفيؽ صائغ إلى االستقالة مف رئاسة تحرير مجمة كاف اسميا  سبندر(

 . مف مجمة كانت تصدر فى إيطاليا عف نفس المنظمةخ ولنفس األسباب )أجنازيو سيمونى(
اخ ألف الميارة فى توجييو كادت تحجب ىذا النوع مف المجبلت كاف ذا وزف ثقيؿ حقً  

الرؤية عف بصائر الكثيريف مف الكتاب الشرفاء مف كتاب عرب شاركوا بصورة أو أخرى فى مجمة 
دوف معرفة باليد الخفية التى تموؿ وتوجو. وإلضفاء مزيد مف التخفىخ فقد أفسحت مجمة  )حوار(

حاتيا لكتابات يسارية ووطنيةخ بحيث تعذرت الرؤية الواضحة ألىداؼ ىذه المجمةخ إلى حوار صف
االحتجاب تجر أذياؿ الخيبة مف جانب مموليياخ وترسـ عبلمة أسؼ دامية فى  لىإأف اضطرت 

فى الشرؽ العربى نموذجا رائعا  ()حوارقموب الذيف أسيموا يوما فى تحريرىاخ وتصبح مأساة 
لمعادى ألشكاؿ االستعمار الجديد ومؤسساتو الفكرية والثقافية . ومثمما كانت لموعى العربى ا
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بمثابة المركز الرئيسى لئلشعاع الفكرى االستعمارى مف الناحية  –وال تزاؿ–الجامعة األمريكية 
وأخواتيا كانت تعد المنبر الرئيسى لمخاطبة النخبة المثقفة العربيةخ )حوار( االستراتيجية خ فاف 

بالتأكيد عمى حرية الفكرخ تأكيًدا ليبرالياخ يحتذى النماذج الغربية فى النظاـ السياسىخ أو سواء 
)أزمة مف مؤسسات الثقافة والفكر االشتراكييفخ أو بالتأكيد عمى )غياب الحرية( بالتأكيد عمى 

 فى الوطف العربى. الحرية(
عمى وجو التقريب ضد  ىى دور النشر التى كانت تصدر الكتبخ يومًيا الفئة الثالثة: 

التجارب الوطنية فى مصر والجزائر واليمف وسورياخ وتسمؾ فى ىذا السبيؿ أكثر المنعطفات 
تخفًياخ بحجة النقد الذاتىخ فتوجو الشكوؾ والظنوف السيئة لبعض التوجيات الوطنيةخ وفى الوقت 

ستعمار الجديد نفسوخ تحاوؿ أف تضفى نوًعا مف المساحيؽ واأللواف عمى ما يخفى قبح اال
 وأعوانو. 
وكانت المأساة ىنا أف قد كانت ىناؾ صور نقد حقيقية وطنيةخ لكف مف منطمؽ   

إيديولوجى مختمؼ عف ىذا الذى كاف سائدا فى مصر الناصريةخ فاذا بآخريف يشوىونو ويشككوف 
رة فيو ويسعوف إلى ربطو بقوى  ربية عامة وأمريكية خاصةخ فيخسر الوعى العربى مرتيف: م

 ظير وقد. لمسمطة ود د ة نفاؽ صور باحبلؿبحجب مثؿ ىذه الصور النقدية المخمصةخ ومرة 
 مف بماتـ خاصة أوليما الوقتخ ذلؾ فى ميمتيف لقضيتيف بالنسبة المثاؿ سبيؿ عمى اخواضحً  ىذا

 .اليمف لحرب بالنسبة والثانية مصرخ سورياعف انفصاؿ

 الوزف ذات المؤسسات إلى بيـ يفضى اإعدادً  ديدةالج األجياؿ باعداد تعنى الرابعة، الفئة
 والمحور اخأحيانً  العممى الطابع ذات الخفيفة بالمجبلت بيـ تبدأ فيى تمقائيةخ بصورة الثقيؿ

 (الجواسيس)و (األبطاؿ)و (المغامر)و (سوبرماف) مثؿ فمجبلت. أخرى اأحيانً  الجنسى
 المخابرات أفبلـ تؤديو كانت الذى اليائؿ رالدو  ذلؾ تكمؿ كانت إنما خ(بوند جيمس)و (الوطواط)و

 فيما طرازاف أفبلـ كانت أف وبعد. العممى التكنيؾ منجزات أحدث عمى تعتمد كانت التى األمريكية
 رسالة بأف العالـ يوىـ كاف الذى القديـ االستعمار أساليب مف الماضى القرف مف الخمسينيات قبؿ

 المناخ قسوة مف (النبيؿ اليدؼ) ىذا أجؿ مف تكبد مامي األسود الرجؿ تمديف ىى األبيض الرجؿ
 ومطبوعاتو بوندخ جيمس أفبلـ أضحت. إفريقيا فى البدائى المجتمع ومفاجآت األحراش وضراوة
 رجؿ خدمة فى الحديث العمـ منجزات توظؼ واألسماءخ واألحجاـ واأللواف األشكاؿ مختمفة

 ىرقميةخال قوة التحديد وجو األمريكيةعمى براتالمخا تصبح ثـ ومف كاألسطورةخ القوى المخابرات
 اتطورً  أكثر رسالتيا القديـخ لطرازاف المتطور االمتداد وىى تقاوميا ولماذا بؿ بمقاومتياخ ألحد قبؿ

 .رسالتو مف اوازدىارً 
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 : العممى البحث مظمة تحت خداع

 األمريكى تمعالمج فى االجتماعية العموـ استخداـ كيفية تبيف التى األمثمة أبرز ولعؿ
 فصؿ فى سريعة إشارة إليو أشرنا أف سبؽ الذى خ(كاميموت) مشروع االستعمارية األىداؼ لخدمة
 ثـ األمريكىخ الجيش إدارة فى والتنمية البحث قسـ رئيس مكتب فى أوالً  المشروع ولد وقد  . سابؽ
 خ Special Operations Research Office(الخاصة العمميات أبحاث مكتب) ذلؾ بعد تبناه
 صممت التى بواشنطفخ األمريكية لمجامعة والتابع S. O. R. Oاألولى بالحروؼ لو يرمز والذى
 منو اليدؼ أف عمى العقد نص وقد األمريكىخ الجيش إدارة وبيف بينيا مبـر عقد عمى بناء البحث

 السيد)" الجيش بيا يقوـ التى المياـ لتدعيـ والسموكية االجتماعية العمـو مجاؿ فى ببحوث القياـ"
 (.10 ،3953: ياسيف

 مشروع" عف عبارة األمريكى الجيش نشرات إحدى وصفتو كما كاميموت ومشروع
 قرارات أى فى الظروؼ ىذه وآثار الداخميةخ لمصراعات المميدة الظروؼ عف أساسى اجتماعى
 ".حميا أو مجابيتيا أو الصراعات ىذه حدة مف بالتخفيؼ يتعمؽ فيما الوطنية لمحكومات

 ليس أنو –دراستو فى ياسيف السيد عميو اعتمد الذى– (جيدونسويبرج) األمريكى الباحث ويقرر
 مجابية كيفية مشكمة يبحث  كونو مف لممشروع الرئيسى اليدؼ استخبلص التعسؼ قبيؿ مف

 التى المتزايدة المعرفة أف مؤداه أساسى افتراض عمى ينيض أنو باعتبار وذلؾ الوطنيةخ الثورات
 فى الداخمية الثورات مجابية مف األمريكى الجيش تمكف اأف شأنو مف الصدد بيذا تجميعيا يمكف

 .فييا مصالح المتحدة لمواليات توجد التى الدوؿ مختمؼ

 بدراسات القياـ أساس عمى دوالرخ مبلييف ستة مقدارىا ميزانية لممشروع خصص وقد
 بينيا مف ) أخرى ببلد فى وكذلؾ وأفريقياخ وآسيا البلتينية أمريكا ببلد مختمؼ فى ميدانية مسحية
 .بمدا ٖٔ بحثيا تقرر التى الببلد عدد وبمغ خ(مصر

 احتجاج حركة شكؿ فى تتبمور أف ليا أتيح لممشروعخ وجيت التى العنيفة االنتقادات بيدأف
 رايت فم الشعمة تسمـ الذى الجناح وىو األمريكىخ االجتماع عمـ فى تقدمى جناح بيا قاـ رسمية
ريؾ ميمزخ  .االجتماعى النقد مدرسة أصحاب مف و يرىما فروـ وا 

 بعض عمى شديد بذكاء يده وضع (ىورفيتز)وىو الناقديف أحد فاف المثاؿخ سبيؿ وعمى      
: 3953 ياسيف، السيد)كاميموت مشروع وثائؽ إحدى تضمنتيا التى الكبرى الداللة ذات الفقرات

70.) 

 ىذه فى قائمة كانت لتى بصورتيا -االجتماعى لمعمـ عاما نقدا وثيقةال ىذه فى وجد فقد     
 رأى الذى الوقت وفى. االجتماعى والضبط االجتماعى الصراع مشكمة عبلج فى لفشمو -الفترة

 وثيقة فى النقد ىذا فيو ورد الذى السياؽ أف إال اختمامً  صائب ذاتو فى النقد ىذا أف ىورفيتز
 بؿ البحثخ عميو ينيض الذى المعيار ىو يعتبر" المستقر المجتمع" أف بصراحة يظير المشروعخ
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 محاوالت" عف اتيامية بميجة الوثيقة وتتحدث. إلييا يصؿ أف البحث يحاوؿ التى النتيجة ىو يعد
 عمى تعمؿ التى الييئات إلى تفتقر النامية الببلد أف الوثيقة وتفترض". النظاماالجتماعى تحطيـ
 أف أساس عمى وذلؾ الببلدخ ىذه فى األمريكى الجيش سياسة تنقد ال وىى. القائـ النظاـ تثبيت
 .القائمة النظـ تثبيت بيا المنوط الييئة بدور يقوـ الجيش ىذا

 بيا يقوـ التى المختمفة األعماؿ شرعية ادائمً  تفترض البحث فى الواردة الصيا ات أف كما
 أف األمريكى لمجيش كاف إذا" أنو إلى تذىب فقرة الصيا اتخ ىذه بيف مف األمريكىخو الجيش
 أف ينبغى فانو الثورةخ عمى بالقضاء فييا يكمؼ التى المياـ فى بكفاءة لو المخصص الدور يمعب
 "!االجتماعى لمنظاـ تحطيما يمثؿ التمرد أف يعترؼ

 التى الشروط عف بالبحث قنعوا المشروع مخططى أف إلى نقده مف ىورفيتز وخمص
 لـ ولكنيـ األمريكيةخ المتحدة الواليات تؤيدىا قائمة حكومة قمب إلى تؤدى أف خاجتمعت إذا يمكفخ
 !ناجحة بثورة االقياـ فيو المر وب مف يكوف التى الظروؼ بحث فى اأبدً  يفكروا

 تمعبو الذى الدور عف بالتساؤؿ يتعمؽ الذى واألساسى العاـ الموضوع يثيروا لف اإطبلقً  وىـ
 .الببلد ىذه فى كيةاألمري المتحدة الواليات

 أف قبؿ" يبحثونا" أف المشروع بواضعى اجديرً  يكف ألـ: التساؤؿ إلى ىورفيتز وانتيى
 التعرض قبؿ ووسائميا ودوافعيا األمريكية السياسة أىداؼ بحث ضرورة بذلؾ ويعنى ؟"يبحثوىـ"

 .االقتصادى واستقبلليا الوطنى تحررىا أجؿ مف تكافح التى النامية الببلد لبحث

 بالغاء ٜ٘ٙٔ يونيوعاـ ٛ فى( مكنمارا روبرت) األمريكى الدفاع وزير أصدر بأف األمر وانتيى
 .المشروع

 حاولوا المشروع فى العامميف بعض أف اإللغاء ظروؼ عمى ُألقيت التى األضواء ومف
 وذلؾ خ(ىوجونوتينى) األنثروبولوجى جيود طريؽ عف( شيمى) فى العممية األوساط إلى التسمؿ
 عالـ وجود تصادؼ أنو  ير. المشروع خدمة فى لمعمؿ شيمى فى االجتماع عمماء مف عدد يدلتجن

 الستار وكشؼ المشروعخ ىذا لفضح بحممة قاـ خ(جالتونج جوىاف) يدعى تقدمى نرويجى اجتماع
 لمصراع تحمس وقد. تنفيذه ومنع ضده الوقوؼ إلى الشيمييف المثقفيف ودعا الحقيقيةخ أىدافو عف

 شيمى فى اليسارية العناصر مختمؼ وكذلؾ التشيمىخ الشيوخ مجمس أعضاء مف عدد وعضدالمشر 
لى األمريكييفخ الباحثيف إلى االتيامات موجييف المشروعخ عمى اليجـو حممة قادوا الذيف  وا 

 الواليات سفير أف إلى الحممة ىذه أدت وقد. االستعمارية وسياستيا األمريكية المتحدة الواليات
: 3953 ياسيف، السيد) المشروع إلغاء ببلده فى المسئولة السمطات إلى طمب شيمى ىف المتحدة

10.) 
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 تبدو عامةخ الغربى الوعى فى أنو نتبيف فسوؼ المصريةخ ساحتنا إلى أنظارنا وجينا فاذا
 لمييمنة وميدانا لمنفوذخ ساحة خاصةخ منو واألوسط عامةخ الشرؽ إلى الوردى الطريؽ ىى مصر

 (.الطاعة بيت)فى ادائمً  تكوف أف بدوال والتحكـخ

ذ  خبلؿ مف بدت كما الطاعةخ عمى عصية ٕٜ٘ٔ يوليو نظاـ ظبلؿ تحت مصر بدت وا 
 كارثة حمت أف فكاف العشريفخ القرف مف الخمسيبنبات منتصؼ فى السدالعالى قضية وقائع

 تحكـخ رصو  مف الحديث العصر فى استجد لما اوفقً  لبلستحوازخ صالحة الضحية وبدت خٜٚٙٔ
 مجمةاألىراـ أعدادخ عدة عبر نشرتيا تحقيقات سمسمة خبلؿ مف بدا كما سيطرةخ ووسائؿ

 .ٕٔٚ -ٛٔٚ -ٚٔٚ -ٙٔٚ: األعداد خبلؿ مف اخكثيرً  عمييا اعتمدنا خٕٜٛٔ عاـ االقتصادى

 ومسوحخعديدة بحوثخ إجراء أجؿ مف استخباراتخ وأجيزة ومعموماتخ بحوث مراكز تحركت فقد
 عبلقات تكويف خبلؿ ومف المجاالتخ كافة وفى اخخصوصً  ومصر العربيةخ تالمجتمعا فى

 وبيدؼ خٚٙ ىزيمة تتجاوز وعمميات لمنواياخ أكثر لفيـ وعربخ مصرييفخ باحثيف بيف ووالءات
 رجاؿ قبؿ المواطنيفخ لدى القبيح أمريكا وجو تجميؿ وفى المنطقةخ فى الدورالسوفيتى محاصرة
 .كافة العربية فوالبمدا مصرخ فى الدولةخ

 فريسة والعربى المصرى العقؿ وقع ببلدناخ فى رشيدة وثقافية عممية سياسة لغياب اونظرً 
 والتى والتميفزيونيةخ السينمائية واألفبلـ والكتبخ اإلذاعيةخ الرسالة فى ممثؿ أمريكى لغزو سيمة

 ومؤسساتو السياسىخ ونظامو األمريكىخ بالعقؿ اإلشادة عمى الدعائى اإلعبلمى مضمونيا ينطوى
 .األمريكى الحياة ونمط الجنسية متعددة االقتصادية

 الصفوة صيا ة إعادة فى ر بة يعكس كاف األمريكى الحمـ فطرح اخىامًّ  اشيئً  ذلؾ كاف    
 الذى المصرى المجتمع استيبلؾ نمط صيا ة يمكف حيث االستيبلكىب حياتيا ونمط السياسيةخ

 .(30: 530 العدد)التبعية يكرس

 أىمية بيا المرتبطة والبحثية األمنية ومؤسساتيا المتحدة الواليات أولت السياؽ ىذا وفى
 الحممة بو قامت الذى (مصر وصؼ) عف مختمؼ نمط فى مصرخ وصؼ اكتشاؼ إلعادة متزايدة

 عمى يرتكز توجييا الييمنة عممية توجيو يمكف حتى مصرخ فى التاسع القرف أواخر فى الفرنسية
 شبو احتماالت وكذلؾ والثقافيةخ واالقتصادية االجتماعية المسوح ىذه استخداـ عف بلً فض العمـخ
 .الجيود ىذه مثؿ مف الصييونى الكياف استفادة فى مؤكدة

 وبمغ والعربخ المصرييف لمطبلب دراسية منح طرح خبلؿ مف األمريكى السعى ىذا وبدأ
 عمى وزعت دوالرخ ألؼ وسبعمائة امميونً  عشر ثبلث ٜٚٙٔ فى األوسط الشرؽ ميزانية حجـ
 .العمـ فروع مختمؼ فى اخطالبً  وستيف وثبلثا وأربعمائة ألفيف

 ومف األوؿخ االىتماـ مركز ىى كانت والدراسات والمسوح البحوث وضع عممية أف  ير
 االستخبارات شبكات خبلؿ مف أى المعموماتخ الستجبلب التقميدية لؤلساليب المجوء خبلؿ
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 وخواصيا ظواىرىا و موض والمنطقةخ مصرخ فى األوضاع تعقد لطبيعة  انظرً  نماوا   األمريكيةخ
 .الميمة بيذه يقوموف محمييفخ باحثيف مع بالتعاوف رىينا فيميا إمكانية تجعؿ

 الشرؽ لبمداف دورية بزيارات ويقوموف عبلنيةخ يعمموف عمبلء وفود المنطقة شيدت ىنا ومف
 وكاالت فى سياسييف معمقيف أو المنطقة شئوف فى خبراء أو جامعات أساتذة شكؿ فى األوسطخ
 .الكبرى الصحؼ لدور صحفييف مراسميف أو األنباءخ

 واألشكاؿ الظواىر تمؾ بيف الوثيقة الروابط عف كشفت التى الشييرة  راند  وثيقة وكانت
 حوالى ىالتق ٜٛٙٔ عاـ ففى. (35: 530 االقتصادى، األىراـ) األمريكية واالستخبارات العممية

 تعميمات وأخذوا األمريكيةخ لبلستخبارات التابع نشاطيـ مركز حيث بيروتخ فى اأمريكيًّ  عميبلً  ٓٚ
 فى والحربى السياسى لموضع كاممة صورة رسـ نطاؽ فى معمومات جمع منيـ تطمب واضحة
 ثيفالباح مع الثقافية االتصاالت مف شبكة إقامة تـ األمريكية السفارات خبلؿ ومف المنطقةخ
 فى األمريكية السياسة صيا ة فى التأثير إمكانية مقولة تحت والصحفييف الجامعات وأساتذة
 .المنطقة

 أساتذتيا خبلؿ مف والمنطقة مصر عمى الثقافى لبلستحواز األمريكى النشاط وبدأ
 أو لبلستخباراتخ التقميدية الطرؽ خبلؼ عديدةخ اتجاىات خبلؿ مف المحمييف الباحثيف واألساتذة

 وراند فورد لمؤسسة بالمخابرات اجدًّ  الوثيقة الصمة ذات المؤسسات تجرييا أبحاث خبلؿ مف
 بتمويؿ قامت أنيا إذ المؤسساتخ ىذه أجرتيا التى األبحاث تحميؿ مف البد أنو والواقع. و يرىا
 االتصاؿ أساس والسياسيةعمى واالقتصادية االجتماعية القضايا مف كبير عدد حوؿ عممية أبحاث
 أف دوف الصحؼخ ودور البحوث مراكز فى والباحثيف والعربية المصرية الجامعات بأساتذة المنفرد
 األمريكييف والباحثيف التقاءاألساتذة خبلؿ مف ثـ لمموضوعخ الكاممة األبعاد عمى ىؤالء يتعرؼ
 .والتكنوقراط األعماؿ ورجاؿ السياسيةخ والتنظيمات األحزاب برجاؿ

 عمؿ مف النمط ىذا األمريكية البحوث وفضائح الشييرةخ ألمريكيةا راند وثيقة وتكشؼ
 المرتبطة المؤسسات مف المؤسسة فيذه األوسطخ والشرؽ مصر عف األمريكية والتحميبلت المسوح
 كالشرؽ والسياسى االقتصادى المظير دراسة حوؿ تدور والوثيقة. بالبنتاجوف اوثيقً  اارتباطً 

 لجيد األوسط الشرؽ فى C. I. Aاؿ لجيد العظمى الييكؿ أنوب البعض أسماه ما وىو األوسطخ
 .الشرقاألوسط فى المخابراتية الوكالة

 االقتصادية لمحقائؽ فيـ تأميف ىو المقترح األبحاث برنامج إف: "الوثيقة مقدمة فى جاء
 إنو. ةالمنطق فى لمسياسة جادة اأحكامً  لتؤمف تكفى األوسط والشرؽ لمحياة بيا المرتبطة والسياسية

 مف أنو. المنطقة فى االقتصادية لممسائؿ خاص اىتماـ إيبلء إلى باإلضافة اخأيضً  المقترح مف
 العالـ فى األخرى ولممناطؽ لممنطقة واالقتصادية السياسية الميزات وتقييـ تمييز اخأيضً  المقترح

 .بيا بالتالى وتنفصؿ االقتصادية الحقائؽ بفعالية تتحكـ والتى بياخ المرتبطة
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 إصبلح فاف الحالىخ لميدؼ بالنسبة: "إلى الوثيقة ذىبت األىداؼخ وضبط تحديد وفى
 أحياناخ ولكفخ العراؽخ إلى مصر مف المنطقةخ قمب لتحديد يستخدـ أف يمكف (األوسط الشرؽ)

 البمداف عمى منصب األساسى اىتمامنا إف. إيراف إلى -المغرب-مراكش مف" أوسع منطقة لتحديد
 فاف– معينة لموضوعات بالنسبة –فانو ذلؾخ ومع اإلسرائيمىخ – العربى صراعال فى الداخمة
يرافخ وتركيا والمغرب والجزائر ليبيا مثؿ مجاورة بمداف إلى يوجو أف يجب االىتماـ  أخرى وبمداف وا 

 .العالـ فى

 التطورات قضايا لتتميز عميقة بحوث إجراء المطموب مف ليس بأف وعى ىناؾ كاف
 بالحقائؽ مرتبطة اقتصاديةخ قضايا أربع كأىـ والنفطخ والزراعةخ والماء السكافخو  االقتصاديةخ
لمواليات المتحدةخ أو أى بمد آخرخ فمف الواجب إعطاءىا حقيا   متنورة سياسة لخدمة الضرورية

 بيف القوى االقتصادية واالجتماعية فى المنطقةخ ثـ يتـ تحديد مجموعات البحث اآلتى:
 واالجتماعية. األبعاد السياسية -ٔ

 التطور االقتصادى. -ٕ

 السكاف. -ٖ

 الزراعة واألرض والسكاف. -ٗ

 النفط. -٘

وبحيث يتولى المجموعة األولى: األبعاد السياسية واالجتماعية فى المنطقة عمماء  
سياسيوف واجتماعيوفخ ومؤرخوفخ ومتخصصوف بشؤوف المنطقة ومف خارجياخ وجدوؿ أعماؿ 

 اسية واالجتماعية(:السي )األبعادالمجموعة األولى ىذه 
 القوى السياسية فى المدى القصير. -ٔ

 القوى السياسية واالجتماعية فى المدى البعيد. -ٕ

 مصالح القوى الخارجية وسموكيا فيما يتعمؽ بالمنطقة: -ٖ

 الواليات المتحدة. - أ
 االتحاد السوفيتى.  - ب

 بريطانيا وفرنسا.  - ت

 المحايدوف.  - ث

 سياسة وقؼ ضخ النفط.  - ج

 مشكمة البلجئيف!!  - ح

الوثيقة أنوخ بالنسبة لممدى القصيرخ فانو يجب تحديد القوى التى تقود السموؾ  ورأت 
السياسى فى الببلد المعنيةخ وكذلؾ الطرؽ التى تستخدميا ىذه القوى لمتأثير فى أوضاع ونتائج 
القضايا االقتصادية المختمفة. أما بالنسبة لممدى الطويؿخ فانو مف الضرورى تحديد وتحميؿ القوى 
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 (،30: 530)األىراـ االقتصادى، ع نة التى تحوؿ مجمؿ البنياف االجتماعى واالقتصادى الكام
وذلؾ بيدؼ أف يجرى تقييـ لمحقائؽ السياسية الكامنة فى كؿ بمد مف بمداف الشرؽ األوسطخ لكى 
يشكؿ ىذا التقييـ قاعدة يجرى بموجبيا تقدير احتماالت سموكيا إزاء األحداث المختمفةخ وىذه 

اث قد تشمؿ مشروًعا إلسكاف البلجئيف..مشروعا لمتطوير المائى. احتماؿ تقديـ معونة األحد
لئلنماء االقتصادى. إمكانية الدخوؿ فى تعاوف مع عدو سابؽ !! . الدعوة لمقاطعة بمد آخر. 

 عرض صريح أو ضمنى إلنشاء عبلقات أوثؽ مع قوى خارجية كبرى.
اإلسرائيمى فى صيا ة الوثيقة بمشكبلتيا  والواقع أننا ال نستطيع إ فاؿ االىتماـ 

وصراعاتيا مع الدوؿ العربية. وبعممية التسوية المنفردة التى تمت بعد ذلؾ مع مصر. وسوؼ 
نبلحظ أف بحوثًا سياسية لمصر فى ثمانينيات القرف الماضى أجراىا بعض المصرييف بالتعاوف 

 مع مؤسسة فورد.
السياسية فى كؿ بمد مف بمداف الشرؽ األوسطخ  كما طمبت الوثيقة إجراء دراسات لمقوى 

جراء تقييـ لقوتيا الحالية والمتوقعة لموصوؿ إلى استنتاجات حوؿ طبيعة اىتماماتياخ وذلؾ مف  وا 
خبلؿ "مثقفيف عاكفيف عمى دراسة ىذه المسائؿخ وذلؾ لموصوؿ إلى حقيقة تؤدى بكؿ ىذه 

سية األساسية فى المنطقة ومستقبميا وتأثيراتياخ الدراساتخ مجتمعةخ إلى تأميف فيـ لمتيارات السيا
 .ٜٚٙٔوذلؾ فى ضوء أحداث الخامس مف يونية 

 ومف نماذج األبحاث التى اقترحت فى كؿ بمد: 
 دور العسكرييف. -ٔ

 قيمة إيديولوجية البعث. -ٕ

 الموقؼ إزاء إسرائيؿ. -ٖ

 القوى العسكرية لدى األحزاب؟! -ٗ

 رجية والمواقؼ مف االشتراكية ..إلخ(.)العالقات مع القوى الخاالعبلقات العربية  -7

ذا كاف البعض قد تنبو لخطورة ىذه األبحاثخ ففضحياخ فيناؾ بعض آخر انساؽ   وا 
 وراءىاخ سواء بحسف نيةخ أو العكس..

لكف التحوالت السياسية واالجتماعية التى قادت إلى حرب أكتوبر مع إسرائيؿخ وبدء  
راء سراب الحمـ األمريكى الخبلبخ وبدأ قادتو المجتمع المصرى وكأنو يسير صوب البحث و 

-ومثقفوه يروجوف لؤلحبلـ األمريكية والغربية والموىومةخ وباالنسبلخ تدريجًيا مف الصراع العربى
 اإلسرائيمىخ ومف ىنا بدأت مرحمة جديدة ألمركة مصر!!

نسؿخ وىنا اتسعت دائرة الموضوعات التى تطرقيا البحوث المشتركة لتمتد مف تحديد ال 
يجاد وتجديد شبكات طرؽخ إلى وضع نموذج لتحميؿ االقتصاد القومىخ إلى تقارير عف صيا ة  وا 

خ إلى -مثبلً –التركيب المحصولى لمزراعة المصريةخ إلى بحث سياسى عف مصر الثمانينات 
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بحوث عف العمالةخ ثـ عف توزيع الدخؿخ والحجخ وتغيير الذوؽ العاـ..والكثرة الغالبة مف 
ات التى تتضمنيا مثؿ ىذه البحوث  ير متاحة لكثرة المصرييفخ وال تتاح نسخ عربية المعموم

منياخ وبالتالى تحولت ىذه المعمومات إلى سمع اقتصادية تحدد اتجاىات االستثمارخ وأنماط 
 االستيبلؾخ ليس فى مصر فقطخ بؿ فى الدوؿ العربية األخرى.

لمراكز العممية الكبرىخ وعبلقاتو بمصادر وحمؿ العدد نفسو مف المجمة ضوًءا عمى أحد ا 
بجامعة القاىرةخ والذى أنش  عاـ  )مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى(أمريكيةخ أال وىو 

األمريكى لمتكنولوجياخ فى مدينة بوسطفخ ومنذ ذلؾ )ماساتشوسيس( باالشتراؾ مع معيد ٜٙٚٔ
والجيات الحكوميةخ فى األنشطة االقتصادية التاريخ يقوـ المركز باعداد بحوث لكافة الوزارات 

واالتصاالتخ والغذاءخ و يرىاخ وتـ تمويؿ ىذه البحوث عف طريؽ ىيئة المعونة األمريكية 
:A.I.D خ وكاف ىناؾ فريؽ إدارى يعمؿ مع الفريؽ المصرى يمثموف المعيد األمريكىخ وقامت لجنة

 مصرية أمريكية بوضع الخطوط العريضة لسياسة المركز.
وكاف إجراء البحوث يتـ أيًضا بطريقة مشتركة باشراؼ باحث أمريكىخ وباحث مصرىخ  

بناء عمى خطة بحث مقترحة مف الباحث األمريكىخ وحتى كتابة التقرير المنشور فى عدد األىراـ 
 ٜٔبحثًا يتـ إجراءىاخ ُأنجز منيا فى ذلؾ الوقت  ٕٖكاف ىناؾ  ٕٜٛٔخ ٙٔٚاالقتصادى 

نظـ القوى  -عات متباينةخ مثؿ: احتياجات االتصاؿ لمتنمية الريفيةمشروًعا شممت موضو 
شبكة  –صناعات التشييد والمعادف -دراسات عف المياه الجوفيةخ وبحيرة ناصر -الكيربائية

 الطرؽ..و يرىا.
وفى حديث لمدكتور سعد الديف إبراىيـ أستاذ االجتماع بالجامعة األمريكية سابًقا فى العدد  

مجمة األىراـ االقتصادىخ أف ظاىرة البحوث المشتركة بيف عدة دوؿ أو مراكز  مف ٕٜٛٔخ ٚٔٚ
بحثية عالميةخ ظاىرة ليست سيئة فى حد ذاتياخ ولفت النظر إلى وجود بحوث مشتركة بيف 
الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتىخ فى ذروة المواجية بيف القطبيف الكبيريفخ واحتداـ ما كاف 

ردةخ كذلؾ كانت ىناؾ بحوث مشتركة بيف دوؿ أوروبيةخ وبيف اليابانييف يسمى بالحرب البا
واألمريكافخ ومف ثـ فاف ظاىرة التشارؾ فى البحث العممى تتحوؿ إلى ظاىرة سيئة إذا لـ تكف  
جزًءا مف مخطط عاـ وفمسفة عامة واضحة لمدولة التى تشترؾ فى مثؿ ىذه البحوثخ ولـ تكف 

والثمانييات مثؿ ىذه السياسة الشاممة لمبحث العممىخ فأصبح  لمصرخ خاصة فى السبعينيات
النشاط المشترؾ بيف المصرييف و يرىـ فى البحث العممى يتـ بشكؿ عشوائىخ ال يعرؼ آثاره فى 

 المدى المتوسط أو البعيد.
وأبدى الدكتور سعد تخوفو مف أف تتحوؿ ىرولة الباحثيف المصرييف إلى ىذا الطريؽ إلى   

 صورة اليرولة نحو التبعية ألمريكا خاصة.صورة مف 
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خ (3902)أكتوبروأبدى الدكتور سعد دىشتو مف قراءة خبر لوزير الزراعة فى ذلؾ الوقت  
حيث أعمف أف مصر سوؼ تستعيف بخبراء أمريكييف لدراسة أمراض المانجوخ مع أف أمريكا لـ 

أرجع ىذا إلى مشاعر الدونية تكف تنتج المانجو أساًساخ بينما مصر تنتجيا منذ زمف طويؿخ و 
السائدة تجاه األجنبى عامة واألمريكى خاصةخ وأرجع العمة الرئيسية إلى  ياب اليدؼ القومى 
العاـخ ومف ثـ يتحوؿ التعاوف مع األجنبى المتقدـ إلى شكؿ مف أشكاؿ التبعيةخ وىذا بدوره يرسخ 

 مشاعر الدونية إزاء األجنبى.
ا يتصؿ ببحث شارؾ فى إجرائو مركز التنمية والتطوير سفً مؤ  وساؽ الدكتور سعد مثاالً  

حيث يوحى الشكؿ )أنماط االتصاؿ فى الريؼ المصرى(، التكنولوجى بجامعة القاىرة عف 
الظاىرى ىنا بالبراءةخ لكف أسموب تنفيذ الباحث أثار الريبةخ حيث قاـ أفراد البحث بجمع معمومات 

ة مصرية؟!! ومعمومات عف التركيب الطبقىخ وعف قري ٓٓٗىائمة عف القيادات المحمية فى 
تركيب السمطة داخؿ القرية المصريةخ ومواطف الضعؼ والقوة فى البناء االجتماعى فى القرية 

 المصرية.
ا لمدكتور أحمد خميفة الذى كاف رئيًسا لممركز خ نجد حديثً ٕٜٛٔخ لسنة ٛٔٚوفى العدد   

أشار إلى بداية البحوث األمريكية المصرية فى سبعينيات القومى لمبحوث االجتماعية والجنائيةخ إذ 
القرف الماضىخ حيث تبرز خطورتيا بصفة خاصة فى البحوث االجتماعيةخ والتى كاف يقـو 
باجرائيا باحثوف أجانب باالشتراؾ مع باحثيف مصرييفخ كانوا يتعاقدوف بشكؿ فردى مع الييئات 

معات التى يعمموف بياخ وبعيدا عف أى إشراؼ مف األجنبيةخ وبدوف عمـ مراكز البحوث أو الجا
 الييئات المسئولة عف تطبيؽ السياسة التعميمية فى الدولة.

وتبرز خطورة األبحاث االجتماعية فى أنيا ترتبط دائما بالحديث عف المجتمع وتشكيمو  
وتشخيصوخ ىذا بعكس البحوث التى تجرى فى مجاؿ العموـ األساسية. ومف ىنا شيدت مصر 

بكة مف المشروعات البحثيةخ والتى تموليا جيات أجنبيةخ وخرجت ىذه الشبكة فى صيغة عقود ش
نشاء لمراكز أبحاث ممحقة ببعض الجياتخ مثؿ الجامعات. ودلؿ الدكتور خميفة  إلجراء بحوثخ وا 
عمى خطورة ىذه األبحاث باإلشارة إلى بعضياخ حيث قامت بعمؿ مسوح لمئات مف القرى 

رفًعا كامبًل بحيث أصبح معروفا كافة المواقع داخؿ  -بالتعبير المساحى–ى رفعت المصريةخ والت
 ىذه القرى.
ا كانت ىناؾ بحوث أجنبية تضع أماـ صانع القرار المصرى خيارات محددة مثؿ أيضً  

ا وىذ )رابد(،موضوع تنظيـ األسرةخ وقضية السكافخ حيث تـ إعداد تقرير أمريكى يسمى بتقرير 
خ يضع أمامنا خياًرا محدًدا وىو خاطل()فو الدكتور خميفة بأنو عمى أساس منيجى يصالتقرير بنى 

إما أف نبذؿ جيوًدا لمحد مف التزايد السكانىخ أو أننا سنواجو مشكمة عظمىخ وىذا ما أعرب خميفة 
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عف رفضو لو فى حينو وعدـ اقتناعو بوخ ولتدعيـ ىذا االتجاه يرد إلى جياز تنظيـ األسرة مئات 
 بلييف مف الجنييات فى إطار المعونة األمريكيةخ تنفؽ فى أوجو إنفاؽ  ير ضرورية.الم

ولما سئؿ الدكتور خميفة عما إذا كانت ىناؾ خطة مرسومة لمثؿ ىذه البحوثخ أجاب   
فيذه الييئات كانت تنتقى العناصر )قتؿ األجنة(، باإليجابخ منبيا إلى خطورتيا فيما أسماه 

تحيميا مف عناصر تتمتع برؤية نقدية لممجتمع إلى عناصر توظؼ  المصرية الجيدة بحيث
 إمكانياتيا الفكرية فى اتجاه آخر قد ال يفيد المجتمع المصرى.

ممخًصا لتقرير أعدتو  ٕٜٛٔلسنة  ٛٔٚونشرت مجمة األىراـ االقتصادى فى العدد   
خ ٕ٘ٛألؼخ و  ٕٚ٘و مميوف جنيو مصرخ  ٔ٘السفارة األمريكية بالقاىرة يكشؼ عف إنفاؽ مبمغ 

خ بيف عشر ىيئات بحثية أمريكية وعدد كبير مف ٜٔٛٔبحثًا مشترًكاخ حتى مارس  ٕٗٗإلجراء 
 أساتذة الجامعات.

 وضمت الييئات األمريكية:  
 بحثًا. ٜٚىيئة البحوث الزراعيةخ وأجرت  -

 بحثًاخ  ٔٔىيئة حماية البيئةخ وأجرت  -

 بحثًا. ٕٗىيئة بحوث المعوقيفخوأجرت  -

 بحثًاخ ٙ٘خدمات صحيةخ وأجرت  ىيئة -

 بحوثخ  ٗىيئة البحوث السمكيةخ وأجرت  -

 بحوثخ ٙىيئة المعايير والمقاييسخ وأجرت  -

 ىيئة بحوث البحار والجوخ أجرت بحثيفخ -

 بحثًاخ  ٕٔىيئة المعيد القومى لمبحوثخ وأجرت  -

 بحثًاخ  ٕ٘ىيئة البحرية األمريكيةخ وأجرت  -

 !!بحثًا؟؟ ٕٔمعيد سمفونيافخ وأجرى  -
إلى  (0: 3902لسنة  530)األىراـ االقتصادى، العدد كذلؾ نبو الدكتور جبلؿ أميف   

ما تتيحو البحوث المشار إلييا مف معمومات لؤلجانب قد تستخدـ فى  ير صالح مصرخ بالنظر 
إلى أف موضوعاتيا يختارىا األجنبى عادةخ وقد يممى عمى الباحث توجيات إيديولوجية أو سياسية 

 معينة.
ا عمى ما كاف البعض يقولو مف أف األجنبى لديو وسائؿ متعددة لمحصوؿ مف خبلليا وردً   

الدكتور جبلؿ إلى خطورة استخداـ ىذه المعمومات فى  ير صالح  نبو عمى معمومات عف الببلدخ
الببلدخ وىو األمر الذى ال يتـ عادة إال عمى مستوى أعمى بكثير مف مستوى جمع المعموماتخ وال 

 ؾ فيو العمماء المصريوف.يشار 
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يضاؼ إلى ما سبؽخ نجاح الييئات األجنبية فى تعبئة جيود صفوة مف العمماء   
المصرييف واستنفاد طاقاتيـ فى وجوه ليست فى أكثر وجوىيا نفعا لموطفخ بؿ ماؿ الدكتور جبلؿ 

فنسبة يعتد إلى االعتقاد بأف نسبة ال يستياف بيا مف ىذه البحوث ال تستيدؼ إال ىذا الغرضخ 
بيذه البحوث  -وربما بعدىا كذلؾ -بيا مف صفوة االقتصادييف كانت مشغولة فى ىذه الفترة

المشتركة أو الممولة مف ىيئات أجنبيةخ ومنيـ مف ال ُيشؾ فى وطنيتو خ ولكنو وقع فى الفخخ 
بحث عممى والط عـ المستخدـ فى الفخ نوعاف: المكافأة المجزيةخ وتوفير الوقت لمباحث لمقياـ ب

جدىخ فاذا اطمأنت الييئة الممولة إلى أنيا لف تتدخؿ فى استنتاجاتو وتوصياتوخ ولف تفرض عميو 
وجية نظر معينةخ كما يحدث فى كثير مف األحيافخ فما أسيؿ أف يتوىـ الباحث أنو يقـو بش  ال 

قيقة أف الضرر  بار عميو مف أى وجو مف الوجوه: العممية أو األخبلقية أو السياسيةخ ولكف الح
واقعخ فوقت الباحث المصرى وجيده محدوداف بالطبعخ وما يذىب منيما فى تأدية ما طمبتو 
اليييئت األجنبية والدولية ىو اقتطاع أكيد مف وقتو وجيده الذيف يمكف توجيييما فيما ينفع مصر 

 حقيقة..
 ال حيث مف قيده وميما كانت درجة تسامح الييئة األجنبية الممولة مع الباحثخ فانيا ت 

 كثير فى تناولو وطريقة البحثخ عمييا يركز التى النقاط باختيار ثـ ابتداءخ الموضوع باختيار يشعر

 )لغة( استخداـ عمى صراحةخ ذلؾ ذكر إلى حاجة دوف األحواؿخ معظـ فى تجبره ثـ األحواؿخ مف

 اإلنجميزيةخ أو بالعربية امكتوبً  البحث كاف إذا ما بالطبع جبلؿ الدكتور يقصد وال التخاطبخ فى معينة

ف  وأف البد مصرى قارئ مع التخاطب أسموب أف بذلؾ قصد بؿ خأىميتو مف يخمو ال ىذا كاف وا 

 مشكبلت مع أصبلً  يتعاطؼ ال أجنبىخ قارئ أو مموؿ مع التخاطب أسموب عف بالضرورة يختمؼ

 مف الدرجة ىذه لمصريةا المشكمة تحتمؿ ال حيث التخصصخ فى اإلمعاف عمى ويحرص المصرييفخ

 فى مجيولة جية بيذا تقوـ حيث لئلصبلحخ المقترحة بالسياسات ضئيبلً  اىتماًما ويبدى التخصصخ

 األمـ منظمات تقارير فى المستخدمة  المغة  بيف المقارنة ذلؾخ عمى لمتدليؿ ويكفى بعيدخ مكاف

 ال ميتةخ لغة فاألولى خاإلصبلح عمى حقا حريص شخص مف استخداميا الواجب المغة مع المتحدة
 فى وتترؾ عميياخ السابقة الجممة أثر عمى جممة كؿ تقضى بؿ عمؿخ عمى تستحث وال حماساخ تثير

 أو إتماموخ فى األجنبى عمى االعتماد ضرورة أو اإلصبلحخ باستحالة إما  امًضاخ شعوًرا النياية

 ىى ليست جوانب تؤكد أو العاـخ السياسة باطار المساس دوف جزئيةخ إجراءات عمى التركيز ضرورة

 الخالصة. المصرية النظر وجية مف لمتأكيد استحقاًقا الجوانب أكثر
 العدد االقتصادى، ىراـ)األ القضية حوؿ الحوار فى أشار فقد البشرىخ طارؽ المستشار أما  

 يكسبو المرتفعخ األجر موضوع ىو المشتركة البحوث سمبيات أىوف أف إلى (33 :3902 ،530

 واالرتفاع المتدنيةخ المحمية األجور ظؿ فى احتياجاتو يغطى ما بو يكمؿ جيده مف حبلالً  ثالباح

 فى االنغماس فى الباحث يغرى أخرى ناحية مف المرتفعخ األجر ىذا لكف التضخـخ نسبة فى المستمر
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 قد مما المستوىخ ىذا عمى المحافظة كيفية فى التفكير إلى وتدفعو  يرهخ تغرى ترفيةخ استيبلؾ صور

 أف يمكف مما االتجاهخ ىذا فى بو األمور تسر لـ إذا والسخطخ الرضا عدـ مف وحالة أرقا لو يسبب

ضعاؼ لموطفخ الوالء مشاعر عمى ينعكس  مستقبمو. وفى فيو الثقة وا 
 أف ذلؾ البحثخ موضوع اختيار لحؽ ىنا باحثينا افتقاد فى سمبى جانب إلى البشرى ونبو  

 وأحبلميا ظروفيا ليا معينة وطنية جماعة فى بالوجود الشعور يمميو ما لًبا ا الشخصىخ االختيار

 بيا. تئف ومشكبلت ليموـ تغطية فرص الوطنية الجماعة عمى ُيَضّيع مما وىمومياخ
 دائما ذىنو فى يضع يكتبخ عندما الكاتب أف وىى أال كثيروفخ إلى ينتبو قمما نقطة وىناؾ 

 ىنا ومف المقصودخ و ير المباشرخ  ير الحوار صور مف صورة فى لوخ يقرأ أف يتوقع الذى القارئ

 ما وكثيرا لقارئخ يعمؿ ومف أجنبيةخ لمؤسسة يعمؿ مف بيف البحث أسموب فى كبير فارؽ يظير
 وشوا ميا الوطنية جماعتو ىموـ إزاء الباحث )تحييد( مف نوع إلى األجنبية المشاركة فى ىذا يفضى

 تخفى. ال الفكرى السموؾ عمى ذلؾ وآثار مصالحياخ أو
  رابة (3902 لسنة 523 العدد االقتصادى، األىراـ  الفضيؿ عبد محمود الدكتور ير ولـ  

 تستند وأف ليا البد المتقدـ الرأسمالى الغرب بمداف مف مييمنة قوة كؿ أف ذلؾ األجنبىخ السموؾ فى

 وتحديد سياساتيا رسـ فى بيا ترشدتس لكى والمعمومات العممية والبحوث  المسوح مف قاعدة أوسع إلى

 تمؾ لدى األشياء طبيعة ىى وتمؾ معينةخ منطقة مع أو معيفخ بمد مع التعامؿ فى حركتيا أسموب

 والحركة لمفيـ ىاـ سبلح عندىـ فالعمـ بالغيبخ الرجـ أو لمتخميفخ شيًئا يتركوف ال أنيـ إذ البمدافخ

 بمد يتقاعس وعندما البحار. وراء فيما التوسع بلتوحم الجغرافية الكشوؼ حركة بدء منذ والسيطرةخ

 وتنفيذ وتصميـ تخطيط فى األصيؿ بواجبو القياـ عف مصرخ مثؿ والسواعد بالعقوؿ  نى ناـخ

 واالقتصادى االجتماعى واقعو بيا يزخر التى المتجددة المشكبلت وفيـ لمسح البلزمة البحوث

 إال بالضرورة تمؤله ال استراتيجىخ فراغ بنشوء ضمنا يسمح بذلؾ فكأنو والسكانىخ واإلدارى والسياسى

 مصالحو. لخدمة بالضرورة وليس عنو نيابة البلزمةخ والمسوح البحوث بتمؾ تقوـ أجنبية جية
 مجيودات فى الباحثيف مف وشبابنا عممائنا خيرة طاقات نبدد عندما أنفسنا نموـ أال دَّ البُ  إذف  

 لياخ أىؿ ىـ لمف القيادية المناصب تسميـ فى ونضف الجاد مىالعم البحث معايير فى ونفرط عبثية

 وأف البد األحداث تسمسؿ كاف فقد مجتمعيـخ شئوف إدارة فى نظرىـ ووجيات مآربيـ اختمفت ميما

 تممؾ التى الوحيدة أنيا دعوى تحت أجنبية لجيات البحثية مجتمعنا شئوف دفة قيادة بتسميـ ينتيى

 لمباحثيف يتوافر ال البلـز التمويؿ وأصبح الحديثةخ الحديثة األبحاث إدارة والتكنولوجيخ العمـ ناصية

 تحت يتـ البحث ذلؾ كاف إذا إال ذاتياخ الغربية الجامعات فى العممية مراتبيـ عمت ميما الوطنييفخ

 غيرىا(. أو )أمريكية أجنبية جية مف عميو المصادقة تمت بحثى إطار ظؿ وفى أجنبيةخ مظمة
 الوراء إلى الفضيؿ عبد الدكتور بنا يعود الصحيح التاريخى سياقيا فى القضية توضع ولكى 

 تجرى ولكى إليوخ آلت ما إلى تؤوؿ مصر فى األبحاث حالة جعمت التى األسباب الستقصاء قميبلً 
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 وفى وتنفيذىاخ وتصميمياخ نشأتياخ فى مراحميا: كافة وفى األجنبيةخ المظمة تحت األبحاث معظـ

 رفع ىى تطوره مف الدقيقة المرحمة ىذه فى مجتمعنا تيـ التى األساسية فالقضية خاستخداماتيا

 فى األجنبى والتمويؿ الخبرة دور رفض وليس مصرخ فى والباحثيف البحوث عف األجنبية الوصاية

 جاد وطنى إشراؼ تحت األبحاث واستخدامات وتنفيذ وتصميـ إدارة كانت طالما األبحاثخ مجاؿ

دارة تصميـ مجاؿ فى األجنبية بالخبرة االستعانة أف جيًدا المعروؼ مف أف حيث شكمًياخ وليس  وا 

 الخبرة فتمؾ الناميةخ البمداف معظـ حالة فى حديف ذو سبلح ىو المجاالت بعض فى البحثى الجيد

 ولكنيا العممىخ والتحديث الكفاءة مف كبير قدر لتحقيؽ ومطموبة ضرورية األحياف بعض فى تكوف

 معمومات مف والخبرات" لمكفاءات "الُمَصّدر المتقدـ البمد استفادة أماـ المجاؿ تفتح لوقتا نفس فى

 فى العميا اليد لو تكوف الذى الطرؼ ذلؾ ىو الطرفيف مف األكبر والمستفيد المشتركة. األبحاث ونتائج

 لذلؾ. تبًعا تحركاتو وترشيد الواقع لفيـ األبحاث ىذه نتائج مف االستفادة سرعة
 سيطرتيا إلحكاـ والمعمومات النتائج ىذه الستخداـ والطامعة األجنبية القوى يمنع ما يوجد الو  

 النتائج ىذه وتوظيؼ استثمار فى البمد ىذا وكوادر قياداتو فشمت ما إذا عاـ بمد مقدرات عمى وىيمنتيا

 خاصة. وطنية رؤية خبلؿ مف الواقع وتناقضات مشكبلت حؿ فى ذاتيا والمعمومات
 فى األجانب الخبراء مف بعدد استعانة خٕٜ٘ٔ يوليو نظاـ مظمة تحت رأيناخ فقد ىنا فوم 

 التزمت وأولويات وضعتياخ وشروطا الدولةخ حددتيا الحتياجات وفقا لكف ميمةخ قومية مشروعات

 األجنبية الخبرات ىذه وكانت خ(3907 -00) األولى الخمسية الخطة وضع عند ىذا ووضح بياخ

 بعض نشأة تمويؿ فى األمريكية فورد مؤسسة شاركت كما وىولندا. والنرويجخ ولندهخوب فرنسا مف

 آنذاؾ العميا لئلدارة القومى والمعيد القومىخ التخطيط معيد مثؿ االستراتيجىخ التفكير مؤسسات

 . بعد( فيما السادات أكاديمية أصبا )الذى
 المؤسسات بناء فى الطويمة األشواط تمؾ قطع أف بعد مجتمعناخ مثؿ بمجتمع اجديرً  كاف وقد  

 خ(3975) والجنائية االجتماعية لمبحوث القومى المركز مثؿ االستراتيجىخ التفكير وأجيزة خ البحثية
 االستراتيجية الدراسات ومركز العمياخ لئلدارة القومى والمعيد خ(3900القومى  التخطيط ومعيد

 بحوث ومعيد خ الستنينيات فى اإلحصائية وثوالبح اإلحصاء ومعيد األىراـخ بمؤسسة والسياسة

 واألصالة االستقبللية مف مزيد تحقيؽ عمى قادر أنو يشعر أف السبعينياتخ فى القاىرة بجامعة التنمية

 اليندخ فى حدث ما نحو عمى مشكبلتو وحؿ الوطنىخ الواقع لفيـ البحوث وتوجيو تخطيط مجاؿ فى

 التطبيقية. لمبحوث والتمويمية المادية مكانياتاإل بفقر تتسـ مماثمة مؤسسية ظروؼ ظؿ فى
 والمثقفيف الباحثيف مف عدد عمى المشتركة البحثية المشروعات تركيز المبلحظ ومف 

 استمرار فاف الفكريةخ مواقفيـ عف تحويميـ الصعب مف كاف إذا فيؤالءخ خاصةخ بصفة الراديكالييف

– شأنو مف خاصةخ واألمريكية عامة لغربيةا الجيات ىذه مثؿ عمى المادى االعتماد فى ىؤالء
 الدكتور ذكر فيما الراديكالىخ المثقؼ يصبح بحيث  موائيـخ مف يخفؼ أف -اإليماف كأضعؼ
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 حيث ،()الحكمةو )باالتزاف( يوصؼ إنساًنا (39 :523 االقتصادى )األىراـ السيد كامؿ مصطفى

 وتسقيو. تطعمو التى اليد يعض أف الحكمة مف ليس أف سيجد
 الدكتور كتب المشتركةخ لمبحوث نقدا وقيؿ كتب ما كؿ عمى متحفظة أخرى نظر وجية ومف 

 سياسية حاسة لدييـ مف كؿ أف إلى ينبو (20 :523 العدد االقتصادى، )األىراـ سعيد المنعـ عبد

 حرية بقتؿ تنتيى سوؼ األجنبى العممى البحث عمى أمنية أو إدارية ضوابط وضع أف يعرفوف معقولة

 ىو ما بيف األمفخ ىى الحجة أف طالما عممياخ الفصؿ يمكف ال ألنو أنفسيـخ المصرييف باحثيفال

 ذلؾ بعد نضع ثـ األمريكىخ الطرؼ مع التعاوف مجاالت نغمؽ أف يمكف فبل أجنبىخ ىو وما مصرى

 ااقتصاديً  تقدًما أف نتصور ثـ لمغاية(، )سرى و خجًدا( )سرى عنواف تحت أنفسيـ المصرييف أبحاث
 يحدث. أف يمكف واجتماعًيا
 يطرحوف القومية بالخطة ترتبط لمبحث أولويات بوضع القائميف أف المنعـ عبد الدكتور وأكد  

 أف العالـ فى دولة ألى يمكف فبل العممىخ البحث عمى )الضوابط( وضع عف خطورة تقؿ ال مقولة

 العمـ فروع كؿ فى الباحثيفخ كؿ عمى عموى برنامج وفؽ تنزؿ بحيث قاطع بشكؿ األولويات ىذه تحدد

 نظرية بالضرورة يقتضى كاف ذلؾ إف المطموب. االتجاه فى محكما برنامًجا ليـ تحدد لكى المختمفةخ

 تصور ثـ المنشودخ المجتمع ىذا إلى الوصوؿ دوف تحوؿ التى المشكبلت تحدد لممجتمع عامة

 عبد الدكتور عمـ حدود وفى والمستقبؿ. الواقع بيف الطريؽ تعبر التى وتكمفتيا المختمفة لموسائؿ

 ىذا مثؿ ىناؾ - ٕٜٛٔ  والمقاالت والحوارات التحقيقات مف السمسمة ىذه فترة – يكف فمـ خ المنعـ

 لخدمة المناسب الطريؽ تحديد فى ضميره يتبع أف والكاتب الباحث حؽ مف يصبح ولذا االتفاؽخ

 المعرفة وسائؿ عبر الموضوعى العاـ لمنقد يتعرض سوؼ بحثو أف فقط ذلؾ فى يحدوه وطنوخ

 التقميدية.
 يضع مف وأوؿ الوحيدخ )الضابط( يكوف أف ينبغى الذى ىو العاـ الرأى أف المنعـ عبد وأكد  

 مف مزيد نحو ىنا يكوف فاالنحياز ىنا ومف خ)المعنية( األجيزة أو الرقابة أجيزة وليس األولوياتخ

 مًعا. القومى األمف وحماية التخمؼ لمقاومة األساسى ريؽالط ىو ذلؾ باعتبار العممى البحث حرية
 قمب فى يصب تساؤالً  (23 :523 العدد االقتصادى، )األىراـ زيتوف محيا الدكتورة وطرحت 

 فى: لخصتيا حيث المشتكرةخ البحوث فى المشاركيف بدافعية خاصا القضيةخ
 مرتباتيـخ فى شديد انخفاض مف يعانوف البحوث ومراكز الجامعات فى الباحثوف كاف -أوالً  

 وىذا لوخ األساسية االحتياجات مف ضئيؿ جزء لسد إال الجامعة أستاذ مرتب يكفى ال بحيث

 االقتصاد ىيكؿ اختبلؿ عف بدوره والناتج والمرتباتخ األجور ىيكؿ اختبلؿ إلى يرجع كاف االنخفاض

 الخاصة واألنشطة الخدمية األنشطة نحو المصرى االقتصاد توجو بذلؾ وتقصد المصرىخ

 لـ بينما ىذا الطفيميةخ األنشطة مف العديد ازدىار مف ذلؾ إليو أدى وما والبنوؾخ االنفتاح بمشروعات

 . االىتماـ مف نصيبيا جاد عممى وبحث شامؿ تخطيط مف تتطمبو وما اإلنتاجية األنشطة تأخذ
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 القمة إال الجديدةخ لكتبا مف خاوية العممى البحث ومراكز الجامعات مكتبات كانت -ثانًيا  

 ينقصيا كاف أيًضا األبحاث ومعامؿ لمكتابخ الدولى المعرض طريؽ عف تأتى كانت التى القميمة

 الحديثة. واألجيزة المعدات مف الكثير
 األبحاث مراكز مستوى عمى حتى العممىخ لمبحث قومية خطة وجود افتقدنا -ثالثًا 

 القومىخ التخطيط معيد مثؿ التنميةخ يخدـ الذى ىالعمم البحث لغرض أنشئت والتى المتخصصة

 أدى مما ىدؼخ أو –الرأى ىذا كتابة وقت– خطة ألى كامؿ شبو  ياب ىناؾ حيث البحوثخ ومراكز

 الباحثوف يعانى أف ىذا معنى وكاف رابطخ أو ضابط ببل ميميؿ حاؿ عمى المراكز ىذه تكوف أف إلى

 فى لمباحثيف ضمنية دعوة عمى األوضاع ىذه انطوت بؿ واإلحباطخ بالضياع الشعور المناخ ىذا فى

 الخاصة. مصمحتو لتحقيؽ منيـ كؿ يسعى أف
 بقية لديو زاؿ ما القاسيةخ الظروؼ ىذه ظؿ فى حتى الباحثيفخ بعض أف فرضنا إذا -رابًعا 

 احثيفالب ىؤالء فاف (األعمى الدرجة إلى الترقية بدافع امدفوعً  األقؿ )عمى العممى لمبحث حماس مف

 المصرىخ لمباحث متاحة  ير كانت فالبيانات ذلؾخ تحقيؽ سبيؿ فى والصعاب المشاؽ يبلقوف كانوا

ذا خ سنوات بعدة البيانات عمى الحصوؿ لتاريخ الحؽ وقت وفى ينشرخ الذى منيا القميؿ إال  أراد وا 

 أو لياخ مجز ابؿمق دفع طريؽ عف ذلؾ يتـ أف فاما لمبحثخ المطموبة الميمة البيانات عمى الحصوؿ

 منيا. تمكنو كبيرة وساطة لو تكوف أف
 يغرى..ما العكس..ما نجد فسوؼ المشتركةخ المقابمة..البحوث الجية إلى اتجينا ما فاذا 

 القدر مع تتناسب ال لمغايةخ مجزية مكافأة عمى البحوث ىذه مف الباحث يحصؿ ناحية فمف يجذبخ

 إلى يصؿ أمرىا كاف ما أحيانا المكافأة إف بؿ لتدريسخا ىيئة عضو راتب عميو كاف الذى المتواضع

 الدورى. الثابت الراتب يشبو ما
 باحثيف مساعدى وتوظيؼ البياناتخ لجمع كبيرة إمكانات المشتركة مبحوثل كانت كذلؾ 

 بؿ ذلؾخ سبيؿ فى ىواف أو مشقةخ ألى الباحث يتعرض أف دوف مدفوعخ بأجر الميمة بيذه يقوموف

 عمى بالعينة الخاصة البيانات وتحمؿ البحث موضوع لدراسة لعينات يتـ التمويؿ كاف خىذا مف األكثر

 منظمة مبوبة لمباحث النتائج وتأتى خ-الفترة تمؾ فى مصر فى دائًما متوافرة تكف لـ – كومبيوتر أجيزة

 النواحى. كافة مف وجاىزة
 الممولة الدولة إلى لمسفر عديدة فرصا لمباحث يتيح كاف المشتركة البحوث أسموب فاف كذلؾ 

 عممًيا االستفادة يمكف وىناؾ ،المتقدمة( الغربية الدوؿ بعض أو اأمريك تكوف ما عادة  لمبحث

 وسياحًيا.
 أو األصمىخ عممو إلىماؿ معرضا المصرى الباحث يكوف المشتركة األبحاث  مرة وفى  

 البعض مف نسمعيا ما عادة التى لشييرةا العامة العبارة ولعؿ األبحاث. ىذه بعد ثانية أولوية إعطائو

 فى وعممو الباحث بيف العبلقة حقيقة عف معبر خير فيو فموسيـ(!! قد )عمى الحالة ىذه مثؿ فى
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 فترة بعد إال تظير ال قد بالوطف بالغة أضرار إلى الحاؿ بطبيعة ذلؾ ويؤدى السائدةخ الظروؼ ظؿ

 السمبية. آثارىا فىتبل الصعب مف يكوف حيث الزمافخ مف نسبًيا طويمة
 

 واألمريكية خاصة: ،المعونات األجنبية عامة
تبادؿ المساعداتخ والمعونات بيف الدوؿ الغنية والدوؿ الفقيرة أمر شائع منذ عقود كثيرة..     

وىو أمر شائع أيًضا بيف أفراد المجتمعات المختمفةخ  نييـ وفقيرىـ..لكف ىناؾ فرًقا بيف 
تعى أنيا تخوض سمسمة مف الصراعات فى المحيط  ىالح وأىداؼخ وىالمجاليف..فالدوؿ ليا مص

أف توظؼ فيو كؿ ما تممؾ عمى طريؽ االنتصار عمى مف تعتبره عدواخ وجمب أقصى  دَّ الدولى البُ 
 ما يمكف مف فائدة تضغيا فى عروؽ مجتمعيا..

ذا كانت المعونات التى يبذليا األفراد القادروف يمكف أف يحكميا   لوجو قوؿ مبدأ  كما ن –وا 
مف سبؿ الصدقة واإلحساف التى يحث عمييا الديفخ فضبل عف األعراؼ  خ واعتبار ذلؾ سبيبلً ا (

 (..)لوجو ا االجتماعيةخ إال أف األمر يختمؼ بالنسبة لمدوؿ حيث يختفى مبدأ 
يا إلى ودراسة كافة األشكاؿ والصور واألساليب التى عرفتيا الدوؿ القوية والغنيةخ سعًيا من 

معونة الدوؿ الفقيرة والضعيفةخ ال تخط  االستنتاج أف ىناؾ أىداًفا تخص الجية المانحة والبمد 
المعينة تسعى إلى تحقيقيا. وما داـ األمر كذلؾخ وبما أنو ال مفر مف طمب المعونةخ فبلبد مف 

 ؾ المطؼ فيو!!االمتثاؿ لممقولة اإلسبلمية الشييرة: ربنا: إنا ال نسألؾ رد القضاءخ بؿ نسأل
وكاف الذراع األساسى لمواليات المتحدة لمتسمؿ إلى خبليا التعميـ المصرى وشرايينوخ  

صبلحوخ ىو "وكالة الواليات المتحدة لمتعاوف الدولى لمتنمية"خ التى أسفرت عنيا  بدعوى تطويره وا 
فقر فى دوؿ خ تحت الفتة مقاومة المد الشيوعىخ عف طريؽ محاربة الٜٔٙٔسياسة "كيندى" عاـ 

 العالـ الثالثخ حتى ال يقع سكانيا فريسة لئل راء الشيوعى بنشر العدؿ االجتماعى. 
وكانت ىذه الوكالة ذاتيا تطويًرا لمحاوالت سابقةخ بدأت منذ عيد الرئيس األمريكى   

"تروماف"خ عقب انتياء الحرب العالمية الثانيةخ حيث بدأ فى مصر ما ُعرؼ بمشروع "النقطة 
خ وعف طريقو استطاع األمريكيوف أف ينتشروا فى الريؼ المصرىخ بانشاء ما ٜٜٗٔعة "خ عاـ الراب

ُعرؼ بالمراكز االجتماعية التى تضمنت مشروعات صحية وزراعية وتعميمية. وال زلت أذكرخ 
كيؼ انبيرناخ ونحف صغارخ بانشاء المركز االجتماعى بقريتنا: المرجخ فى ىذه الفترةخ إذ كاف 

إلينا يحمؿ الكثير مف مظاىر التقدـ والنيوض المجتمعىخ وحيث أننا لـ نكف نعى بعد  بالنسبة
 أبعاد القضيةخ فقد حممنا الكثير مف الحب والتعاطؼ مع األمريكاف..!!

أف نبلحظ أف المعونة األمريكية لمتعميـ المصرىخ إذ ظيرت جمية كبيرة بدًءا مف عاـ  دَّ والبُ  
العاـ الذى بدأت مصر تنفصؿ فيو عف منظومة الدوؿ العربية بعد  خ فقد كاف ىذا ىو نفسوٜٜٚٔ

توقيع اتفاقية كامب ديفيدخ وتكاتؼ الدوؿ العربية مع األسؼ عمى قطع أى صورة مف صور 
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المعونة أو التعاوف مع مصرخ حيث كاف "الحضف" األمريكى جاىًزا لتمقؼ "الحبيب" الجديدخ بعد 
ثانى مف الخمسينياتخ وكؿ الستينياتخ حتى اندالع حرب طوؿ معاداة وتخاصـخ طواؿ الشطر ال

أكتوبرخ الحرب التى قامت بيدؼ رد الكرامة لتراب مصرخ ثـ تكوف النتيجةخ بدء االرتماء 
المصرى فى األحضاف األمريكيةخ والقرب مف العدو التاريخى لمعرب والمسمميفخ إسرائيؿخ عمى 

 حساب إخوة وأصدقاء األمس!
مبلحظة أف أوؿ ما اتجيت إليو الجيود األمريكيةخ لتقـو بدور الييمنةخ  مف دَّ كذلؾ البُ  

مرحمة التعميـ األساسى بصفة خاصةخ لوعى ىؤالء بضرورة أف يبدأ التأثير مف بداية سمـ التعميـخ 
حيث أواًل: طبلبو صغار السفخ ومف ثـ فاف ما ُيَوّجيوف إليو يكوف أقوى تأثيًراخ وأشد فاعمية. 

ى القاعدة التعميمية األكثر عدًداخ حيث التعميـ فييا إلزامىخ ومنبث فى كؿ رجأ مف وثانًياخ في
 أرجاء مصر المحروسة.

ومبلحظة ثالثةخ أف جاء فى وثيقة خاصة بجيود الوكالة األمريكية لمتعميـ األساسى سنة   
سنواتخ خ أى مدة ثمانى ٗٔ-ٙخ ما يشير إلى تحديد فترة التعميـ األساسى بأنيا مف سف ٕٜٛٔ

عمى أساس أف مدتو تمتد مف سف  ٜٜٚٔفى الوقت الذى كاف التعميـ األساسى قد ُأسس منذ عاـ 
خ أى تسع سنوات. فاذا أضفنا إلى ىذا ما حدث بعد ذلؾ بسنوات خمس عمى وجو ٘ٔ-ٙ

التقريبخ مف تخفيض سنوات التعميـ األساسى فى مصر عاًما لتصبحخ بالضبط مثؿ ما حددت 
كيةخ عممنا السر وراء أف يكوف صاحب المشورة بيذا لوزير التعميـ فى ذلؾ الوقتخ الوكالة األمري

أحمد فتحى سرورخ أستاذ مصرى كبيرخ كاف يعمؿ فترة طويمة فى البنؾ الدولىخ ىو الدكتور 
 الموجود!! محمد عزت عبد

توقيع وتـ اتفاؽ الجانبيفخ المصرى واألمريكىخ الذى مثمتو وكالة التنمية الدوليةخ عمى  
 .ٜٔٛٔ/ٛ/ٜٔخ القاىرة فى ٜٖٔ-ٖٕٙاتفاقية منحة مشروع التعميـ األساسى رقـ 

وألف المساعدة األمريكية لمتعميـ األساسى تحتاج إلى وقفة خاصةخ فنرج  الحديث عنياخ  
: 3992)أحمد حجى، لنشير إلى أف الجيد األمريكى مف خبلؿ الوكالةخ حدد مياديف أساسية ىى 

320:) 
عاـخ ويشمؿ تطوير المناىجخ وتدريب المعمميفخ واإلدارة واإلشراؼخ وتخطيط التعميـ ال -ٔ

 التعميـخ والقياس والتقويـ.

تكنولوجيا التعميـخ ويشمؿ تطوير المواد التعميميةخ والتصميـ النسقى باستخداـ وسائط  -ٕ
 التعميـخ والتقويـ التكوينى والتجميعىخ وتصميـ نظـ التعميـخ وتخطيط وسائؿ االتصاؿ.

التعميـ  ير النظامىخ ويشمؿ تقييـ برامجوخ وتنمية ميارات التدريبخ والقياس والتقويـخ  -ٖ
 وتطوير المواد التعميمية لمتعميـ  ير النظامى.

 تعميـ المرأة. -ٗ
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 التخطيط وسياسات التطوير.  -٘

 تنمية القوى العاممةخ مف حيث تصميـ ميارات التدريب والتقويـ. -ٙ

وىكذا يجد القارئ أف الفرصة قد ُأتيحت لمجانب األمريكىخ أف يتغمغؿ فى خبليا التعميـ   
 المصرىخ بحجة العوف المالىخ والدعـ الفنى.

أف يعمـ القارئخ أف كؿ ىذه المجاالتخ كاف البد ليا مف خبراء أمريكييفخ يتمقوف  دَّ والبُ  
نتقاالتخ ولواـز ىذا وذاؾخ عمى حساب المعونة الرواتب والمكافآتخ وتُدبر ليـ اإلقامات واال

نفسياخ فضبًل عما كانت بعض األمور تتطمبو مف سفريات إلى الواليات المتحدة نفسيا لخبراء 
ومسئوليف مصرييفخ وطوؿ العمؿ والممارسةخ وكثرة المكافآت وضخامتياخ مف شأنو بالضرورة أف 

خ وتبنى أفكار وتوجيات المشروع األمريكىخ يقرب قموبا مصرية تربوية إلى القبمة األمريكية
و"تقدير" مصالحو وسياساتو..أما ما حدث بالفعؿ داخؿ ىذه المشروعاتخ فالحديث فيو يطوؿخ 

 يستحيؿ أف نوفيو حقو مف البحث والدراسة والتأمؿ فى الحيز الحالى.
المصرى  وتفيض الدراسة التى كتبيا الدكتور أحمد حجى عف المعونة األمريكية لمتعميـ 

 (:313..)أحمد حجى: بكثير مف الحقائؽ المؤلمة والدالالت المؤسفةخ مؤكدة ىذا الذى نقوؿ
عمى أف  ٜٔٛٔفقد نصت االتفاقية التى عقدت بيف الجانبيف األمريكى والمصرى عاـ   

تمد مصرخ بصورة مقبولة ومستوفاةخ بالمستندات التى تطمبيا الوكالة األمريكية لمتنميةخ الذراع 
ير السياسى لئلمبريالية األمريكيةخ ويصبح التعميـ المصرى مف ثـ مكشوفا أماـ األمريكييف.  

وربما يحتج البعض بأف المعمومات التعميمية أصبحت متاحة فى كؿ الدوؿخ لمجميعخ ونقوؿ: 
فمنسأؿ أى باحث مصرىخ إلى أى حدخ وعمى أى وجو يستطيع الحصوؿ عمى مثؿ ىذه 

مطموبة مف عدة جياتخ وما يمر بو مف أياـخ وربما أسابيعخ ولدى  المعموماتخ مف تصاريح
ا العديد مف القصص المؤسفة المؤكدة عمى ما يبلقيو الباحثوف المصريوف الذيف عمموا شخصيً 

معى أو مع  يرى لمحصوؿ عمى الماجستير والدكتوراه مف عراقيؿ وصعوباتخ مف أجؿ الحصوؿ 
يـخ ليصبح كؿ ما يتصؿ بالتعميـ المصرى متاًحا عمى إحصاءات أساسية بالنسبة لدراست

 ا حولو محاذير لممصرييف!!ا خطيرً ا أمنيً لئلمريكافخ وشأنً 
وقضت االتفاقية أف تقوـ وزارة التربية بالتفاوض والتعاوف مع إحدى المؤسسات األمريكيةخ  

 خAcademy For Educational Developmentوىى أكاديمية تطوير التعميـ فى واشنطف 
وكأف عشرات كميات التربية فى مصرخ ومراكز البحوث التابعة لموزارة نفسياخ ومئات األساتذة 
المصرييف المتخصصيف فى العموـ التربوية والنفسية واالجتماعيةخ يعجزوف عف أف يقوموا بأنفسيـ 

 بالتطوير..
عما جنيناه  ٜٜٚٔوكما تساءلنا بالنسبة لمجانب المجتمعى والسياسى عقب اتفاقية السبلـ  

 ير مزيد مف الديوفخ وانتشار السرطاف األمريكىخ وتراجع الصناعات الوطنيةخ نتساءؿ ىنا 
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أيضاخ بعد عدة عقودخ عما شيده التعميـ مف تطورخ فبل نجد إال التراجعخ ال عمى المستويات 
نما فى منظومة القيـ الحاكمةخ وفى مجمؿ  العبلقات الكمية مما يظير فى األرقاـ واإلحصاءاتخ وا 

والتفاعبلتخ ومدى فاعمية التعميـ فى النيوض المجتمعىخ لنجد أف الحصيمة مؤسفة  اية األسؼخ 
 ة كؿ الحزف.نمحز 

أف تتضمف االتفاقية االستعانة بخبراء أمريكافخ وىؤالء البد أف يكوف تمويؿ ما ينفؽ  دَّ والبُ   
 عمييـخ جزًءا مف المعونة!

مييا االتفاؽ بيف وزارة التربية المصرية واألكاديمية وتنظر إلى المجاالت التى نص ع  
األمريكيةخ لتتساءؿ بعد ذلؾ: أى جزء مف أمعاء التعميـ المصرى لـ يعد ممقى بو عمى الرصيؼ 

 األمريكىخ يفعموف بو ما يشاءوف؟! فيذه المياديف والمجاالت ىى:
 تدريب المعمميف وتصميـ البرامج التدريبية. -

 المناىج الدراسية. -

 لتخطيط التربوى وتحميؿ التكمفة التعميمية.ا -

 تصميـ المدارس االبتدائية واإلعدادية. -

 وتنظيـ ديواف الوزارة. اإلدارة التعميميةخ -

 التدفؽ الطبلبى. -

 حاجات المعوقيف بالتعميـ األساسى. -

 تصميـ مدارس تجريبيةخ بيدؼ تجريب المناىج والكتب. -

لذى كاف ال يقرأ وال يكتبخ و ير مصرى وليعمـ القارئ أف حاكًما مثؿ محمد عمىخ ا 
األصؿخ عندما أراد أف يبنى نيضة مصريةخ واضطر إلى االستعانة باألجانبخ إذا بو يدرؾ 
خطورة االستمرار فى ىذاخ فرأى أف األوفؽ أف يبعث طبلًبا مصرييف إلى أورباخ يتعمموف 

موف ويدربوف أبناء وطنيـ ويتدربوفخ ويشاىدوفخ ثـ يعودوف إلى وطنيـ ليكونوا ىـ الذيف يعم
الصغار والكبارخ وفًقا لممصمحة المصريةخ فيكوف الرشد الحقيقى فى االستفادة مف تقدـ الحضارة 
الغربيةخ دوف أف يؤدى ذلؾ إلى تغميب المصمحة الغربيةخ ودوف أف يجور عمى الذاتية الثقافية 

 لممصرييف.
ة مف الدارسيف والخبراء ومف ىنا نتساءؿ: ألـ يكف مف األجدى أف نرسؿ مجموع 

المصرييف إلى الخارج يدرسوف ويتعمموف ويشاىدوفخ ثـ يعودوا لقيادة التطوير التعميمى؟ أـ أف ىذا 
 كاف أمرا ميسوًرا منذ قرنيفخ ولـ يعد كذلؾ فى زمننا األسود ىذا؟!

المفكر  وعندما نطمع عمى أوامر العمؿ التنفيذية التى أصدرتيا األكاديمية األمريكيةخ العقؿ 
لمتطوير التعميمى فى مصر فى ىذه الفترةخ نجدخ فى كؿ أمرخ إذ يتناوؿ مجاال مف المجاالتخ 
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صدار  دَّ أف يكوف الوجود األمريكى بارًزاخ والذى البُ  دَّ وقضية مف القضاياخ البُ  أف نتوقع لو القيادة وا 
 (:311)أحمد حجى :األوامرخ فمف ذلؾ نجد 

 " أمريكى.طوير التعميـ األساسىخ البد مف "منسؽمشروع تاألمر األوؿخ المختص بادارة  -

عداد المعمميفخ البد  - األمر الثانىخ الخاص بتقويـ مناىج التعميـ األساسى وطرؽ التدريس وا 
 مف وجود ثبلثة مستشاريف أمريكييفخ مع المنسؽ األمريكى.

ا كاف ثبلثة قد األمر الثالثخ والمتصؿ باقتصاديات التعميـ األساسىخ وتحميؿ تكمفتوخ إذ -
 عينوا لمقياـ بوخ فبلبد أف يكوف الثالث أمريكياخ وتكوف لو الرئاسة!

األمر الرابعخ الخاص بوضع تصميـ لمدرسة التعميـ األساسىخ والذى تطمب تعييف ثبلثة  -
 أف يكوف مف بينيـ أمريكى يرأسيـ. دَّ أعضاءخ فبلبُ 

تصادخ الممتمئة بمئات كبار الخبراء وكأف عشرات الكميات المصرية لميندسة والتجارة واالق 
وأىؿ االختصاص االقتصادى واليندسىخ يعجزوف عف فعؿ ىذا وذاؾخ والبد ليـ مف عقؿ 

 أمريكى يحدد األىداؼخ ويرسـ سبؿ التنفيذخ ويشرؼ وُيَقيـ!!
أما أمر العمؿ الخامسخ فيتصؿ بما لـ نكف فى ذلؾ الوقت قد أصبح لدينا خبراء فيوخ أال  -

نماذج لمتخطيط عف طريؽ الحاسب اآللىخ وىو ما كاف ضرورريا معو توفير وىو تصميـ 
قاعدة معمومات الزمةخ ولمثؿ ىذا تحدد ليذا األمر تعييف سبعة أشخاصخ البد أف يكوف 

 خمسة منيـ أمريكييف!!

 وعمى ىذا المنواؿ مضت أوامر العمؿ األخرى. 
ذا الذى سبؽ يضرناخ واألمريكاف ووسط ىذه المعمعة البد أف يتساءؿ البعض: وماذا فى ى 

ونؤكد نحف بدورناخ أنؾ لو  ىـ الذيف يدفعوفخ وىناؾ بالفعؿ خطوات مف شأنيا تطوير وبناء؟
ذا فتشت عما  فتشت فى كؿ ىذا عما يعزز المعرفة والقيـ الدينيةخ فبلبد أف يكوف ىناؾ تراجع..وا 

ذا بحثت عما يحذر مف مخاطر ا إلى الترابط العربىخ فمف تجد سبيبًل إلى ىذا.يكوف دافعً  .وا 
المشروع الصييونى عمى مصر والوطف العربىخ فمف المستحيؿ أف تجد خطوة إلى أماـخ إف لـ 

 يكف تراجًعا..
وىكذاخ قؿ فى جوانب كثيرةخ ىى أشد خطرا مف تزويد المدارس بالحاسباتخ وبناء   

مى أف تبيع المرأة ثدييياخ حتى الفصوؿخ وتصميـ الخططخ أـ أننا عكسنا المثؿ الشييرخ فحرصنا ع
 ال تجوعخ وال ييـ أف تكوف بالتالى حرة؟!!

ذا كانت وكالة الواليات المتحدة لمتنمية الدولية فى مساعداتيا فى إصبلح التعميـ فى   وا 
وتخطيط  مصر كانت تيتـ بتقديـ المساعدات التقنية فى مجاالت المناىج والمواد التعميمية خ

قد تمثؿ جزء ميـ  (،300أحمد حجى: التربوية و يرىاخ فاف ىذه المساعدات  التعميـ والمعمومات 
منيا فى صورة وجود خبراء أمريكييف فى األجيزة المختمفةخ يستوى فى ذلؾ قطاعات التخطيط 
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التربوى والمعموماتخ والتدريبخ وتطوير المناىج والمواد الدراسيةخ و يرىاخ حيث نصت أوامر 
بًقا التى أصدرتيا أكاديمية تطوير التعميـ بواشنطفخ مف ضرورة وجود خبراء العمؿ المشار إلييا سا

 مف الواليات المتحدة فى كؿ مشروع بأمر عمؿ مف األوامر التسعة.
يضاؼ إلى ذلؾ تعييف خبراء أمريكييف يعمموف باإلدارة المركزية لمتخطيطخ وخبراء   

 مية و يرىا .أمريكييف أيًضا بمركز تطوير المناىج والمواد التعمي
وحددت وثائؽ مشروع التعميـ األساسى عدد الخبراءخ وفقا لكؿ قطاعخ ما بيف خبراء   

أمريكييف يقيموف فى مصرخ وآخروف يأتوف لمعمؿ بعض الوقتخ ومف ذلؾخ الخبراء الذيف يقدموف 
 فة.المساعدات التقنية فى قطاع التخطيط التربوى ونظـ المعمومات التربويةخ بميادينو المختم

والصورة األخرىخ أف تكوف المساعدات األمريكية المقدمة فى صورة تعاقد مع ىيئات  
أمريكية موجودة داخؿ الواليات المتحدة األمريكيةخ لتقوـ بتنفيذ مشروعات بعينياخ وأشيرىا ما 

 اتصؿ بما سمى تطوير مناىج التعميـ فى مصر.
 (:301حجى:  )أحمدئمة الخبراء  األمريكييف خ الحظ وبتأمؿ قا  
فيما يتصؿ بالمساعدات التقنية طويمة األجؿ التى مولتيا الوكالة األمريكيةخ قاـ بيا  -ٔ

أمريكيوف يقيموف فى مصرخ يمثموف ثبلث ىيئات أمريكيةخ ىى معيد البحث المثمثخ 
ومعيد ىارفارد لمتنمية الدوليةخ وأكاديمية تطوير التعميـخ ولـ يكف ىناؾ أى خبير مصرى 

 بينيـ.

ا فيما يتصؿ بالمساعدات التقنية قصيرة األجؿخ أى الذيف يعمموف بعض الوقتخ فكانت أم -ٕ
ىناؾ مياديف متنوعة تنضوى تحت ىذه المساعداتخ وقد لوحظ أف الغالبية العظمى مف 

 خبيًرا مصرًيا. ٖٚخبيًراخ مقابؿ  ٙٙاألمريكييف بمغ 

خ أال وىو المناىج الدراسيةخ ميـ()قمب التعومف الميـ القياـ باطبللة سريعة عمى ما نسميو  
عف طريؽ منيج كاف قد تـ استحداثوخ بحكـ ما لو مف مرونة وسعة مجاؿ يتيح الفرصة إلدخؿ 
القيـ واالتجاىات واألساليب التى تستيدفيا الجية األجنبية عامة خ واألمريكية ىنا خاصةخ والمثاؿ 

 (.371: 3990)فاتف عدلى ، مومات األنشطة البيئية والمع الذى نسوقو ىنا ىو الخاص بمنيج
فقد نصحت الخبرة األمريكية مركز تطوير المناىج بادخاؿ منيج الدراسات البيئية  

لمصفوؼ الثبلثة األولى مف مرحمة التعميـ األساسىخ بيدؼ تعرؼ التبلميذ عمى البيئة المحمية 
 سديدة عف موارد ىذه البيئة.  التى يعيشوف فيياخ والتى تتطمب منيـ تعمـ القياـ باختيارات وقرارات

ولتحقيؽ ىذا اليدؼخ فقد تضمف المنيج خبرات تساعد األطفاؿ عمى القياـ بدورىـ  
كمواطنيف إيجابييف فى مجتمع سريع التغيرخ وقد ترجـ ىذا اليدؼ العاـ إلى خبرة تعميمية فى 

تـ وضع اثنى  . ثـ )فيـ أسرتى وحياتى المدرسية(الصؼ األوؿخ وركزت عمى موضوع عاـ وىو 
 عشر موضوًعا تحت ىذا الموضوع العاـ وىى:
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وصؼ األشياءخ ووضع المسودة األولى أحد الباحثيف المصرييفخ ثـ ُعدلت مرتيف بواسطة  -
 الخبير األمريكى.

النباتات فى البيت والمدرسةخ ووضع المسودة األولى أحد الباحثيف المصرييفخ وُعدلت  -
 ىكذا األمر بالنسبة ؿ:مرتيف بواسطة الخبير األمريكىخ و 

 الحيوانات فى البيت والمدرسة. -

 تمبية حاجاتى األساسية فى األسرة. -

 استعماؿ النباتات والحيوانات. -

 تعمـ الحياة فى مدرستى وبيتى. -

 مقارنة حياة األسرة والمدرسة قديًما وحديثًا... -

 ىذا بينما قاـ خبراء أمريكييف بوضع مسودة الجوانب التالية وتعديميا:

 ترتيب...ال -

 الكوف كنموذج لؤلرض .. -

 الخرائط والرموز.. -

 الماء.. -

أف وضع األىداؼ العامة لممنيج خ والموضوعات  (371فاتف عدلى:  )والحظت  
المندرجة تحتو قد انفرد بوضعيا الجانب األمريكىخ أما وضع أىداؼ كؿ موضوع فقاـ بوضعيا 

يـخ األمر الذى يتضح مف أف القائميف الباحثوف المصريوفخ أو بقوؿ أصحخ قاموا بوضع تصورات
عمى التعديؿ ىـ الخبراء األمريكيوفخ مع األخذ فى االعتبار أف الموضوعات العمميةخ مثؿ الكوفخ 

 والماءخ ىى مف وضع الخبراء األمريكييف.
كذلؾ الحظت الباحثة أف الباحثيف الذيف وضعوا ىذه التصورات كانوا مف الباحثيف   

وافر ليـ الخبرة الكافية لوضع المناىجخ حيث أف معظميـ لـ يكونوا مف خريجى الشباف الذيف لـ تت
كميات التربيةخ أو لـ يسجؿ ولو لدرجة الماجستيرخ باستثناء باحث واحد كاف حاصبًل عمى درجة 

 الدكتوراه.
ىذا فى الوقت الذى وجدنا فيو الخبراء األمريكييف الذيف قاموا بوضع التعديبلت النيائية  

ا مف الحاصميف عمى الدكتوراهخ ومف المتمرسيف فى وضع المناىجخ األمر الذى أعطى الجانب كانو 
د و األمريكى فرصة أكبر فى فرض رؤيتو عمى المناىج..مع التنبو إلى أف مجاؿ التعميـ لـ يعدـ وج

 كثيريف مؤىميف ومتخصصيف فى مثؿ ىذه اجوانب عمى المستوى الوطنى..
وى بعض المناىج بشكؿ عاـخ وفى ضوء المنيج الخفىخ نجد أف أما إذا تطرقنا إلى محت  

منيج الدراسات البيئية بعد كثيرا عف النزعة العروبيةخ وتعميؽ الذات العربيةخ واالعتزاز بيا وفًقا 
لما جاء فى األىداؼ العامة لمرحمة التعميـ األساسىخ حيث نجد فى أكثر مف موقع أمثمة لعواصـ 
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مريكيةخ والتى تندرج تحت درس بعنواف المعالـ الطبيعية والحضارية فى البيئة البمداف األوربية واأل
األمر الذى رفع تساؤاًل عف أى بيئة كاف  –فى فترة الدراسة-فيما كاف مقرًرا عمى الصؼ الثالث

 (.371)فاتف عدلى: المنيج يستيدفيا ؟ 
ؿ لنفس الصؼ كذلؾ فقد عرض المنيج لبعض صور مف التعاوف أو التبادؿ بيف الدو   

خ فنجد أف الدوؿ التى عرض ليا ىى خمسة دوؿ تتعاوف مع دوؿ أخرى( )مصرتحت عنواف 
أجنبية ىى اليابافخ والواليات المتحدة األمريكيةخ واسترالياخ والمممكة المتحدةخ وفرنساخ وكميا دوؿ 

وؿ ومبلبس تصدر إلى مصر أدوات كيربائية وسيارات وقمح وأدويةخ فى مقابؿ ما تستورده مف بتر 
جاىزةخ األمر الذى يعكس أىمية ىذه الدوؿ بالنسبة إلى مصرخ ومدى اعتماد مصر عمى 

تبادؿ مصر مع  اناخ ما تاـ. كذلؾ فاف ى مقابؿ البتروؿخ باعتباره مادة خالتكنولوجيا المستوردة ف
 وىى مف الدوؿ الناميةخ فيو الماس والذىب.

أجنبيةخ فى عرضو لمعالـ  دوالً خ ويستبدؿ بيا ىنا نجد أف المنيج يستبعد الدوؿ العربية 
الدوؿخ كما لو لـ يكف ىناؾ معالـ فى الدوؿ العربيةخ أو لـ يكف ىناؾ تبادؿ تجارى بينيا وبيف 

 مصر.
ومف الجدير بالذكر أف منيج األنشطة البيئية والمعمومات تعرض لنقد شديد مف قبؿ كثير  

ير التربية إلى إلغاء منيج األنشطة التربوية لمصؼ درجة اضطرت وز  عمىمف الميتميف بالتعميـخ 
 .ٜٜٔٔ/ٕٔ/ٚاألوؿ فى 
خ فقد   أما إذا انتقمنا إلى النظر فى إدخاؿ منيج األنشطة البيئية عمى حساب منيج العمـو

  إلى أف ىذا التغير ىو تغير شكمى خ حيث أف مفيـو البيئة ٕأشار واضعو إذف العمؿ رقـ  
إال أف ىذه األمور لـ يتعرض ليا المنيجخ مثؿ حماية السكاف مف  يحتوى عمى عناصر متعددةخ

 التأثيرات الضارة بالبيئةخ وحماية البيئة مف عبث قطاعات مف الناس.
وبيذا يتضح لنا أف الخبرة التى ُقدمت قد فضمت تقرير منيج األنشطة البيئية والمعموماتخ  

ت البيئةخ والتى كانت مصر تعانى منياخ والتى تناولتيا المناىج بشكؿ سطحىخ بعيًدا عف مشكبل
عمى حساب منيج العمـو الطبيعيةخ وروافده مف الطبيعية والكيمياء واألحياءخ فى عصر تمعب فيو 
ىذه العموـ دوًرا محورًيا فى تقدـ األمـخ األمر الذى حرص فيو الجانب األمريكى عمى تنميتو داخؿ 

 مدارس ببلدىـ.
توصؿ إلى ( 201: 2001)صالح الديف المتبولى، تور ومف خبلؿ دراسة عممية لمدك 

عدد مف النتائج التى خرج بيا مف دراسة متعمقة لحالما تـ مف قروض ومعونات أجنبية لمتعميـ فى 
 مصرخ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

لـ يكف يوجد تنسيؽ بيف الجيات المانحة والجيات المسئولة عف توجيو واستخداـ القروض  -ٔ
ألجنبيةخ وعزا الباحث ىذا إلى أف كؿ وزارة كانت تعمؿ بمعزؿ عف األخرىخ والمعونات ا
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وخاصة وزارة التربية والتعميـخ ووزارة التعاوف الدولىخ ووزارة التخطيطخ مما أدى إلى 
تخصيص أمواؿ أكثر مف جية مانحة إلى مشروع واحد فى محافظة واحدةخ وحرماف 

وعات. ومف مؤشرات ذلؾ أف التعميـ محافظات أخرى مف االستفادة مف ىذه المشر 
األساسى فى محافظات الوجو القبمىخ عندما وجيت إليو األنظارخ وجيت إليو أمواؿ 
الجيات المانحةخ ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ: ىيئة المعونة األمريكيةخ وىيئة اليونيسيؼ خ 

 والبنؾ الدولى.

مصر بصفة عامةخ  سوء توزيع مخصصات القروض والمعونات األجنبية عمى محافظات -ٕ
وعمى قطاعات التعميـ بصفة خاصةخ ويرجع ذلؾ إلى أف الخريطة التربوية الخاصة 
باحتياجات قطاع التعميـ كاف ينقصيا التحديد الدقيؽ الحتياجات كؿ محافظةخ مما ترتب 
عميو نقص كثافة الفصوؿ فى بعض المحافظاتخ وزيادتيا فى محافظات أخرىخ وتعدد 

كذلؾ نقص عدد المدرسيف فى بعض المحافظات فى تخصصات  الفترات الدراسية.
مختمفةخ وزيادة عدد المدرسيف فى نفس التخصص فى محافظات أخرىخ وانطبؽ ذلؾ 

 عمى الوسائؿ التعميمية والتجييزات المدرسيةخ بؿ وعمى الكتب المدرسية أيضا.

نيةخ أو سوء إىدار جانب مف القروض والمعونات األجنبية خ نتيجة لئلجراءات الروتي -ٖ
الدراسة التحميمية التى قاـ بيا الباحث أف الحصوؿ عمى االستخداـخ واتضح مف خبلؿ 

نما احتاج إلى إجراءات ومفاوضات  القروض والمعونات األجنبية لـ يكف باألمر السيؿخ وا 
معقدةخ وبعد كؿ ىذا وجدنا أف ىناؾ نسبا ليست قميمة مف ىذه القروض والمعوناتخ كما 

اسة ال تستخدـخ وترد إلى الجيات المانحة مرة أخرىخ وتستغرؽ وقتا طويبل حددت الدر 
لكى يعاد تخصيصيا. كذلؾ فاف التأخر فى استخداـ القروض كاف يؤدى إلى تحميؿ 
ميزانية الدولة عبء فوائد عمولة االرتباطخ أو فوائد إضافية خ نتيجة لعدـ تنفيذ 

 المشروعات فى المواعيد المحددة.

ؽ تمويؿ شراء أجيزة ومعدات متطورة دراسة دقيقة لبلحتياجات المحمية لمقطاع لـ يكف يسب -ٗ
الذى يطمب تمويؿ شراء ىذه األجيزة. وقد حدد تقرير الجياز المركزى لممحاسبات وجود 

ممولة مف المنح  -مثبلً  –ألؼ دوالر بجامعة المنصورة  ٖٓٗأجيزة معطمة قيمتيا 
سباب فنية متعمقة بعدـ قدرة الفنييف عمى استخداـ ىذه وىذا التعطؿ كاف إما أل األمريكية خ

ما ألسباب تتعمؽ بعدـ وجود أماكف مناسبة  األجيزةخ أو ألسباب إدارية روتينيةخ وا 
وكبلء  الستخداميا. كذلؾ لنقص قطع  يار بعض ىذه األجيزةخ أو تراخى الجامعة مع

 الشركات الموردة فى تركيب ىذه األجيزة. 

ماؿ بعض ىذه األجيزة لمتمؼ والسرقةخ وتحمؿ الدولة عبء تأخر وقد عرض ىذا اإلى
 استخداـ المعونات والقروض دوف طائؿ.
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لـ تتوافر دراسات مستقبمية تيتـ ببرامج وخطط المنظمات العالمية مثؿ ىيئة اليونسكوخ  -٘
واليونيسيؼخ حيث أف المنظمات العالمية تعطى األولوية لتمويؿ المشروعات التى تدخؿ 

تمامياخ وتكوف متسقة مع خططياخ وعمى سبيؿ المثاؿخ فاف ىيئة اليونسكو ضمف اى
عمى التوسع فى التعميـ االبتدائى  ٕٓٓٓواليونيسيؼ كانتا تركزاف فى خططيما حتى عاـ 

ومحو األميةخ وكذلؾ كاف البنؾ الدولى يفضؿ توجيو القروض والمعونات لنفس المجاؿ 
 فى الفترة التالية.

تحميمية لتوجييات الدوؿ المانحة لمقروض والمعوناتخ حيث أف كؿ دولة  لـ تتوافر دراسات -ٙ
كانت تفضؿ توجيو ما تمنحو إلى مجاؿ محددخ ومف خبلؿ الدراسة التحميمية الستخداـ 

 القروض والمعونات اتضح أف لكؿ دولة مجاالت محددةخ تفضؿ توجيو مساعدتيا إلييا.
 

 التغمغؿ اإلسرائيمى:
اخ ما يتصؿ باسرائيؿ..إذ ىى كياف عنصػرى اسػتيطانىخ تػـ زرعػو فػى نا أيضً وجدير بالذكر ى     

وسػػط المنطقػػة العربيػػةخ ليظػػؿ الػػدـ العربػػى والمػػاؿ والتفكيػػرخ وكػػؿ مػػا يتصػػؿ بأسػػباب القػػوة والعػػزة خ 
ينػػػػزؼ دائمػػػػا فيسػػػػتمر الضػػػػعؼ ويتجػػػػذرخ ويتضػػػػاءؿ مفيػػػػـو الػػػػذات الحضػػػػارية ويتراجػػػػعخ ويسػػػػتمر 

سػرائيؿخ منػذ لحظػة االنبيار بالعدوخ ويكفى م بلحظػة ىػذا االقتػراف العجيػب بػيف الواليػات المتحػدة وا 
 إنشاء ىذا الكياف العنصرى االستيطانى.

والغريب أف أحًدا ممف سبقونا فى تناوؿ االتجػاه النقػدىخ لػـ يتطػرؽ إلػى الػدور اإلسػرائيمىخ  
والواليػات المتحػدةخ حيث انحصر الجيد البحثى السابؽ عمى تمقؼ مػا سػبؽ أف تناولػو عممػاء أوربػا 

وليس منيا بطبيعة الحاؿ ما يتصؿ باسرائيؿخ بؿ إف ىذا شبو مسػتحيؿخ ألف أقطػاب النقديػة أصػبل 
نما نيتـ أكثر بالجانب السياسػى  كانوا ييوًدا. ور ـ أننا ىنا ال ُنَحّكـ النزعة الدينية فى الموضوعخ وا 

تػى ال يػػد لنػػا فػػى أف تكػػوف أصػػبل حاممػػة والثقػافى الػػذى يتمثػػؿ فػػى النزعػػة الصػػييونية العنصػػريةخ وال
لمديانػػة الييوديػػة التػػى نػػؤمف بيػػاخ ونجميػػا باعتبارىػػا ديانػػة سػػماوية بشػػرنا بيػػا نبػػى اهلل موسػػى عميػػو 

 السبلـخ امتثاال ألمر ربو..
خ ىى بداية تدشيف االىتماـ الثقػافى اإلسػرائيمى ٜٜٚٔكانت اتفاقية كامب ديفيد فى مارس  

ه الرسمية خ ففى الوثيقة األولى لمؤتمر كامب ديفيػد خ جػاء فػى الديباجػة بمصرخ حيث أعطتو أبعاد
"إف السػبلـ يتعػػزز بالتعػػاوف مػع الػػدوؿ التػػى تتمتػع بعبلقػػات طبيعيػػة"خ  (:3909:09)رفعػػت سػػيد، 

 ويبلحظ أف ذكر العبلقات الطبيعية جاء عمى نحو مجمؿ. 
التػػالى: "يتفػػؽ الطرفػػاف خ يػػرد الػػنص ٜٜٚٔوفػػى مػػتف معاىػػدة السػػبلـ الموقعػػة فػػى مػػارس  

عمى أف العبلقات الطبيعية التى سػتقـو بينيمػا ستتضػمف االعتػراؼ الكامػؿ والعبلقػات الدبموماسػيةخ 
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واالقتصاديةخ والثقافية"خ وىنا يؤكد النص إلػزاـ الطػرؼ المصػرىخ باعتبػار العبلقػات الطبيعيػة عمػى 
 مستوى العبلقات الديموماسية.

دةخ يرد فى البند الرابع النص التػالى: "ويعمػؿ الطرفػاف عمػى مف المعاى ٖوفى الممحؽ رقـ  
 تنتقؿ وىنا اآلخر"خ لمطرؼ المعادية الدعاية عف طرؼ كؿ ويمتنع ختشجيع التفاىـ المتبادؿ والتسامح

 فػى مصػرخ فػى النػاس مفػاىيـ تغييػر تشحيع األوؿ فالمطموب الدقيؽخ التحديد إلى اإلسرائيمية الطمبات

 لمفػػػاىيـ الفكػػػرى التحصػػػيف عمميػػػات منػػػع ىػػػو الثػػػانى والمطمػػػوب "خ والتسػػػامح متبػػػادؿال "التفػػػاىـ عبػػػارة

 المعادية"!! الدعاية عف طرؼ كؿ "يمتنع عبارة فى المجتمع
 فيػـ إلى الطرفاف "يسعى الثانى البند فى يرد ٜٓٛٔ/٘/ٛ فى  المعقودة الثقافية االتفاقية وفى 

 وتبػػادؿ والعمميػػةخ والتعميميػػة الثقافيػػة لمطبوعػػاتا تبػػادؿ خػػبلؿ مػػف طػػرؼخ كػػؿ وثقافػػة لحضػػارة أفضػػؿ

 التكنولوجيػػة العمميػػة المعػػارض إقامػػة وتشػػجيع الفنيػػةخ األعمػػاؿ وتبػػادؿ واألثريػػةخ التكتيكيػػة المنتجػػات

 الػػنصخ ىػػذا فػػى  كػػامبلً  مصػػر مػػف اإلسػػرائيمى المطمػػوب ينكشػػؼ وىكػػذا البصػػرية. الفنػػوف ومعػػارض

 الػنص يسػميو مػا إلى ليتحولوا المصرييف مفاىيـ تبديؿ وىى واألىداؼخ الغايات تحديد حيث مف سواء

 فػى الػواردة والثقافيػة العمميػة الوسػائؿ بتحديػد يتعمػؽ فيمػا أو اإلسػرائيمييف"خ وثقافػة لحضػارة أفضػؿ "فيـ

 (.5 سيد: )رفعت مصر فى والفكرية التربوية الحياة وسائؿ لمعظـ شاممة وىى النصخ
 وبػيف الصػييونىخ الكيػاف داخػؿ ومؤسسػاتيـ الفكر رجاؿ بيف تبلحًما ىناؾ أف المبلحظ ومف  

 شػػػعور ظػػػؿ فػػػى طبيعػػػى أمػػػر وىػػػو خ)الموسػػػاد( باسػػػـ حالًيػػػا المعروفػػػة والتجسػػػس المخػػػابرات أجيػػػزة

 %ٓٚ أف نقػػرأ أف الطبيعػػى مػػف وكػػاف يمفظػػانيـخ وتػػاريخ منطقػػة وسػػط وشػػذوذىـ بغػػربتيـ الصػػييونييف
 الموسػػػػاد مؤسسػػػػات داخػػػػؿ وثقافًيػػػػا سياسػػػػًيا تربػػػػًوا ائيميةخاإلسػػػػر  الخارجيػػػػة وزارة رجػػػػاؿ مػػػػف األقػػػػؿ عمػػػػى

 اإلسرائيمى.
  بقػراءة ديفيػدخ كامػب توقيع بعد الصييونىخ االىتماـ كثافة لنا تفسر  التى ىى الحقيقة ىذه إف 

 المصػػرىخ المجتمػع فػى ىنػا والمتمثػػؿ لػوخ المصػغر النمػوذج خػبلؿ مػػف العربػى المجتمػع قمػب  ودراسػة

 إلػػػى العربيػػة المنطقػػػة تفتيػػت وىػػو خطيػػػرخ اسػػتراتيجى ىػػدؼ إلػػػى عػػاـخ بوجػػو ترمػػػى  القػػراءة تمػػؾ وأف

 نقػاط لجميػع وتقػص دراسػة دونمػا يػتـ أف يمكنػو لػف التفتيػت ىػذا وأف افتراسػيا"خ "يسػيؿ صػغيرة كيانات

 عمػػى القػػادرة -الػػبعض يػػرى كمػػا -الوحيػػدة الدولػػة ىػػى مصػػر ألف العربػػىخ الجسػػد فػػى والقػػوة الضػػعؼ

 الدولػػة منطػػؽوب سػػريًعا يكػػوف أف البػػد معيػػا عامػػؿالت فػػاف لػػذا الثقػػافى. المخطػػط ىػػذا وجػػو فػػى الوقػػوؼ

 أو العربػػػػىخ القػػػػومى بػػػػاألمف صػػػػمة لػػػػو مػػػػا كػػػػؿ المصػػػػرى" "النمػػػػوذج خػػػػبلؿ مػػػػف يػػػػدمر وأف الطائفيػػػػةخ

 إسرائيؿ. مع الصراع إدارة باستراتيجيات
 وحتػػى خ التػاريخ ذلػػؾ فمنػذ خٜٓٛٔ مػارس منػػذ المصػرى العقػؿ اختػػراؽ سػيناريوىات وتتابعػت 

 أسػاتذة بعػض مػع ىامػة بحثيػة صػفقات بعقد كوىيف( )ستيفف اإلسرائيمى البروفيسير قاـ ٜٔٛٔ/ٜ/ٜ

 بالجوانػػب اىػػتـ والػػذى الصػػراع( )رؤى بحػػث ىػػو األبحػػاث ىػػذه أشػػير وكػػاف المصػػرييفخ الػػنفس عمػػـ
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 األكػاديمى والمركػز خ ورؾنيويػ وجامعػة األمريكيةخ المعونة ىيئة ومولتو لمصراعخ والنفسية االجتماعية

 كبػػار مػػف وعػػدد شػػعبلفخ محمػػد ود. حفنػػىخ قػػدرى د. مػػف كػػؿ فيػػو المصػػرى الجانػػب ومثػػؿ اإلسػػرائيمىخ

 زمػػػف الػػػوزراء رئػػػيس موقػػػع شػػػغؿ الػػػذى خميػػػؿ مصػػػطفى الػػػدكتور مقػػػدمتيـ فػػػى المصػػػرييفخ السياسػػػييف

 السادات.
 ديفيػدخ كامػب اتفػاقيتى توقيػع فبعػد اإلسػرائيمىخ األكػاديمى المركػز االختراؽخ صور أبرز ومف 

 المركػػػز أنشػػػ  خبػػػيجف( )منػػػاحـ المعػػػروؼ الصػػػييونى الػػػزعيـ مػػػف وبالحػػػاح خٕٜٛٔ عػػػاـ وبالتحديػػػد

 نفسػػو قػػدـ أنػػو إذ المصػػرىخ لمعقػػؿ الصػػييونى االختػػراؽ مظػػاىر أخطػػر ليمثػػؿ اإلسػػرائيمى األكػػاديمى

 التػػى المشػتركة والبحػوث الفرديػػةخ الجيػود بػذلؾ متجػػاوًزا التجسػسخ صػور مػػف لصػورة مؤسسػى كاطػار

 سػػيد: )رفعػػتومصػػر إسػػرائيؿ فػػى والبػػاحثيف الييئػػات أمزجػػة ووفػػؽ منػػتظـخ  يػػر بشػػكؿ تجػػرى كانػػت

01.)  
 (:23 :3909 ، عبد )عرفة المركز مياـ مف وأصبح  
 المسػػػتوى عمػػػى– المركػػػز ميمػػػة إلػػػى فباإلضػػػافة مصػػػرخ فػػػى الدوريػػػة النشػػػرات إصػػػدار-أوالً  

 واتخػػػاذ مصػػػرخ إلػػػى يفػػػدوف الػػػذيف "اإلسػػػرائيمييف" البػػػاحثيف ميػػػاـ يسػػػيرت فػػػى تتحػػػدد والتػػػى -الرسػػػمى

 األبحػػػاث ومراكػػػز بالجامعػػػات اتصػػػاالتيـ وتسػػػييؿ بأبحػػػاثيـ لمقيػػػاـ ليػػػـ البلزمػػػة الرسػػػمية اإلجػػػراءات

 IN CAIRO BULLETIN OF THEاسـ: تحمؿ باإلنجميزية دورية نشرة باصدار أيضا المركز قاـ المصريةخ

ISRAELI ACADEMIC CENTERوالتكنولػوجى العممػى التقدـ عف "دعائية" معمومات بعض صدرت وقد خ 

براز إسرائيؿخ فى الجامعية واألنشطة  لمتعػاوف مشػاركا ميػدانا تكػوف أف يمكػف التػى العممية المجاالت وا 

 بػيف المتبادلػة الثقافيػة التػأثيرات متنوعة تاريخية دراسات وتقديـ واإلسرائيمييفخ المصرييف الباحثيف بيف

 العربية. والثقافة الييودية الثقافة
 وصػػػدرت والييوديػػػة"خ العربيػػػة الثقػػػافتيف "لقػػػاء بعنػػػواف ضػػػخمة مجمػػػة المركػػػز أصػػػدر كػػػذلؾ  

 بػػيف المشػػتركة العناصػػر حػػوؿ دراسػػات نشػػر فػػى المجمػػة ىػػذه اىتمػػاـ وتركػػز والعبريػػةخ العربيػػة بػػالمغتيف

 فػػى مجيػػوليف لكتػػاب أدبيػػة وأعمػػاؿ العبػػرى لػػؤلدب ترجمػػات نشػػر كمػػا الييػػودىخ والفكػػر العربػػى الفكػػر

 .السالـ( أجؿ مف التربية) بعنواف مجمة بتوزيع المركز قاـ كما العربى. العالـ
 أساسػػًيا جػػذب مصػػدر المركػػز مكتبػػة تمثػػؿ حيػػث ورحػػبلت: وتعميميػػة مكتبيػػة خػػدمات -اثانًيػػ  

 الييودية بالمراجع تحفؿ كانت فقد المصريةخ الجامعات فى وآدابيا العبرية المغة أقساـ وباحثى لطبلب

 الباحثيف المركز ويساعد )إسرائيؿ(، عف موجية دعائية أفبلـ كميا فيديوخ ومكتبة المجاالتخ شتى فى

 ٜٚٛٔ عػػاـ ومنػذ إسػرائيؿ. مػػف ألبحػاثيـ المطموبػة العمميػػة المراجػع اسػتيراد فػػى عميػوخ يتػرددوف الػذيف

 عمػى الحصػوؿ فػى الػرا بيف عمػى اسػتمارات توزيػعب الطػبلب لجػذب جديػدة خدمػة تقديـ فى المركز بدأ

 فػػى الييوديػػة المعابػػد إلػػى الػػرحبلت بعػػض وتنظػػيـ خ)اإلسػػرائيمية( الجامعػػات فػػى والبحػػث لمدراسػػة مػػنح

  (.22عبده: )عرفة الوثائؽ ودور والمتاحؼ مصر
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 العوف تقديـ لممركز االتفاقية تخوؿ حيث مصرخ فى اإلسرائمييف فالباحثي ميمة تيسير -ثالثًا  

رشػادىـ )اإلسػػرائمييف( لمبػاحثيف والمسػاعدة  تقػػديـ فػى التعػاوف يقبمػػوف الػذيف المصػرييف األسػػاتذة إلػى وا 

 خارطػػة واكتشػػاؼ المصػػرىخ لممجتمػػع شػػامؿ" "مسػػح مخطػػط إطػػار فػػى مشػػتركة وبحػػوث المعمومػػات

 واالقتصادية. االجتماعية لؤلوضاع دقيؽ تصور ووضع والفكريةخ يةوالدين السياسية االتجاىات
 حيػث الصػييونيةخ الفكريػة الحػرب وسائؿ إحدى وىى خ والمحاضرات الندوات ترتيب -رابًعا   

تاحػػػػة اإلسػػػػرائيمييف لؤلكػػػػاديمييف المحاضػػػػرات بتنظػػػػيـ المركػػػػز يقػػػػوـ  نظػػػػرائيـ لمقابمػػػػة ليػػػػـ الفرصػػػػة وا 

 وبعػػػض الجامعػػػات أسػػػاتذة بعػػػض حضػػػورىا عمػػػى يواظػػػب النػػػدواتو  المحاضػػػرات وىػػػذه المصػػػرييفخ

 والطالبات. الطمبة مف ومجموعة الصحفييفخ
 (:10 عبده: )عرفة متعددة أوقات فى المركز فى ألقيت التى المحاضرات ومف  

 أسػػتاًذا كػػاف الػػذى وينتػػرخ ميشػػيؿ لمػػدكتور المصػػرىخ الثقػػافى التػػاريخ وتواصػػؿ مصػػر فػػى التعمػػيـ -

 مدرسػػػى تػػػدريب برنػػػامج ومػػػدير أبيػػػبخ تػػػؿ بجامعػػػة اإلسػػػبلمية والدراسػػػات األوسػػػط الشػػػرؽ لتػػػاريخ

 الثانوية. بالمدارس والعربى اإلسبلمى التاريخ

 كانػػت التػػى بافيػػوخ ليافػػاالزاروس اإلسػػبلمية!! والشػػريعة اليبلخػػاة بػػيف العبلقػػة واإلسػػبلـ. الييوديػػة -

 العبرية. بالجامعة اإلسبلمية الحضارة أستاذة

 نوريػػػت لمػػدكتورة العبػػرى. األدب عمػػػى وانعكاسػػو األولػػى العالميػػػة الحػػرب إبػػاف مصػػػر فػػى المنفػػى -

 أبيب. تؿ بجامعة العبرى األدب أستاذة كانت التى جوفرىخ

 أسػتاًذا كػاف الػذى ليكػرخ ميشػيؿ لمػدكتور اإلسػبلـخ قبػؿ مكػة ونساء المدينة ييود بيف الزواج روابط -

 محمػد النبى )نشاط لمػدكتوراة رسالتو  موضوع وكاف دسخبالق العبرية بالجامعة العربية المغة بقسـ

 وسمـ. عميو اهلل صمى المدينة(، فى

 البحػوثخ طريػؽ عػف العممػى بالتعػاوف المغمػؼ لبلختػراؽخ سػاحة المصػرية الجامعات ومثمت  

 مػػع القسػػـ ليػػذا بحثيػػة محػػاوالت عػػدة فبعػػد القػػاىرةخ بجامعػػة العمػػوـ بكميػػة الفيزيػػاء قسػػـ لػػذلؾخ  ومثػػاالً 

 المشػػتركةخ البحػػوث مػػف أخػػرى جولػػة تػػأتى خٜٚٛٔ وحتػػى-ٖٜٛٔ مػػف األعػػواـ خػػبلؿ اإلسػػرائيمييفخ

 بزيػػارة وايزمػػاف بمعيػػد تعمػػؿ التػػى وزوجتػػو ليبكػػيف /ىػػاروف اإلسػػرائيمى البروفيسػػير ينػػاير فػػى قػػاـ حػػيف

 بجامعػة ويػةالنو  الفيزياء قسـ فى التدريس ىيئة ألعضاء عممية ندوة عقد الزيارة برنامج واشتمؿ لمقسـخ

 حػػوؿ عديػػدة مناقشػػات خبلليػػا اإلسػػرائيمى الباحػػث وأجػػرى اإلسػػرائيمى. العممػػى التطػػور حػػوؿ القػػاىرةخ

سرائيؿخ مصر بيف التعاوف إمكانيات  إسرائيؿخ لزيارة المصرية الجامعة أساتذة مف لعدد الدعوة ووجو وا 

 رد مػػف خوفًػػا األجنبػػى ؼالضػػي جنسػػية كشػػؼ لعػػدـ ولجػػأت بسػػريةخ الزيػػارة المسػػئولة الجيػػات وأحاطػػت
 عف كشؼ ىناؾخ الصحؼ فى إلسرائيؿ عودتو بعد ليبكيف( )ىارى بو صرح ما أف إال العدائىخ الفعؿ

 (.91 : سيد )رفعت ورائيا مف وىدفو الزيارة خفايا
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لػػى   عمميػػات نطػػاؽ فػػى ىامػػة كػػأداة السػػينما بػػرزت المعتػػادةخ الثقػػافى التطبيػػع أسػػاليب جانػػب وا 

 القنػػػوات تكػػػف لػػػـ حيػػػث الفيػػػديوخ سػػػوؽ أبرزىػػا كػػػاف طػػػرؽ عػػػدة األداة ىػػػذه واتخػػػذت الثقػػػافىخ االختػػراؽ

 فػى وكانػت العػرضخ دور فػى مباشػرة المعروضة واألفبلـ حالياخ القائـ بالشكؿ انتشرت قد  التمفيزيونية

خػػػراج إنتػػػاج مػػػف معظميػػػا  اشػػػتيرت مصػػػر فػػػى الفيػػػديو سػػػوؽ فػػػى المثػػػاؿخ سػػػبيؿ وعمػػػى صػػػييونىخ وا 

 الصػػييونيةخ التوزيػػع شػػركات مػػع تتعػػامبلف وأصػػبحتا خ(3900 -3905 -3900 )أعػػواـ شػػركتاف

 سافر. بشكؿ )كانوف( شركة رأسيا وعمى
 التػى "الحكومػة" ىى فيو السمطة كانت إذا السياسى التطبيع أف إليو اإلشارة يجب الذى والحؽ 

 الثقػافىخ مسػتوىال عمػى وخاصػة كػذلؾخ يكػف لػـ المصػرييف بػيف العػاـ التقبػؿ فاف الطريؽخ عمى سارت

 مسػتمًرا خٕٜٛٔ عاـ تعيينو تـ الذى شامير" "شيموف الكاديمى لممركز مدير أوؿ أف ذلؾ مظاىر ومف

 أف اإلسػرائيمية الحكومػة تصػورت لقػد حتػى بالغةخ صعوبة يجد ىذه فترتو معظـ ظؿ خٜ٘ٛٔ عاـ إلى

 أسػتاًذا كػاف الػذى خ فػايتبورج": "جبرائيػؿ تعيػيف تػـ وبالفعػؿ والحيويػةخ النشػاط مػف قػدرا يبػث ربمػا تغييره

 صػػػػحؼ فػػػػى المركػػػػز عمػػػػى اليجػػػػوـ أف حظػػػػو سػػػػوء ومػػػػف حيفػػػػاخ جامعػػػػة فػػػػى األوسػػػػط الشػػػػرؽ لتػػػػاريخ

 إلػى الجريػدة إخػراس فػى بعػد فيمػا دوره لو كاف مما الشعبخ جريدة وخاصة أشدهخ عمى كاف المعارضة

 بعد الشعبخ جريدة مياجًما يميةاإلسرائ )ىاآرتس( لجريدة صرح الجديد المدير أف مبلحظة مع األبد!!

 وراح ،اإلسرائيمى( األكاديمى المركز – العاصمة قمب فى موقوتة )قنبمة بعنواف الجريدة نشرتو تحقيؽ

 )حػػػاـز الثقافػػػة وزارة فػػػى المصػػػرييف المسػػػئوليف إلػػػى و يرىػػػا المعارضػػػة الجريػػػدة يشػػػكو الجديػػػد المػػػدير

 (.357 :3900ىاشـ،
 تقبػػػؿ عػػػدـ إلػػػى إسػػػرائيؿ فػػػى صػػػحفية أحاديػػػث فػػػى المػػػدير ذاىػػػ فيػػػو أشػػػار الػػػذى الوقػػػت وفػػػى  

 عمػى لػو يتضػح المصػرىخ الشػارع إلػى ينظػر "مػف قولػو درجػة إلػى التطبيعخ لعممية المصرية الجماىير

 المركز فشؿ شامير يعزو ثـ النسياف"خ طى فى أصبح بؿ يقولوفخ كما بارًدا يصبح لـ السبلـ أف الفور

 ألف نظػػرا المركػػزخ أمػػاـ دومػػا المغمقػػة المصػػرية الجامعػػات "أبػػواب إلػػى رةبالقػػاى اإلسػػرائيمى األكػػاديمى

 أنفسيـ".. الفمسطينييف مف أكثر فمسطينييف أصبحوا المصرييف األكاديمييف مف العظمى الغالبية
 الثقافىخ بالتطبيع يرجبوف مصر فى الثقافة رموز أبرز مف عدًدا وجدنا نفسو الوقت فى نقوؿ  

 مػػع السػػبلـ معاىػػدة مػػع أنػػو مػػف محمػػود نجيػػب زكػػى الػػدكتور عػػف (301 : ىاشػػـ )حػػاـز نقمػػو مػػا وىػػو

 مياجمييا. بعض قاؿ ميما إسرائيؿ
 ديفيدخ كامب :" ديفيد كامب اتفاقية وصؼ الذى محفوظ نجيب الكبير لؤلديب بالنسبة وكذلؾ 

 الشػعار تتحػ تيػدر كانػت أف بعػد لئلصػبلحخ مجيوداتيػا كػؿ وفػرت وأنيػا بػبلدىخ حػررت أنيا يكفينى

 بػو يأخػذ  مبػدأ عػف عبػرت ديفيػد كامػب أف واعتبػر خالمعركػة( صػوت عمػى يعمػو صوت  )ال المعػروؼ

 السبلـ!! طريؽ عف إال لممشكمة حؿ ال أف وىو الجميعخ
 فوزى.. حسيف والدكتور الحكيـخ لتوفيؽ بالنسبة نفسو الموقؼ كاف وىكذا 



264 
 

 عمػػا حولنػػا ننظػػر الثقافػػةخ عمالقػػة مػػف ىػػؤالء بػػو حمػػـ مػػا عمػػى طويػػؿ وقػػت مػػرور بعػػد ولعمنػػاخ  

 ممػا اشػيئً  نجػد ال ونيضػةخ تقػد آفػاؽ إلػى ننطمػؽ بحيػث خ انفػراج صػور مػف ديفيػد كامػب اتفاقيػة أثمرتو

 بو..!! حمموا
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      الفصؿ السادس
   تداعيات تربوية

 

صؿ تعرضنا ليا فى فصوؿ سابقة مما ي تكوف لكؿ ىذه الصور التى فكاف مف الطبيعى أ 
أصداؤىا وتداعياتيا فى عالـ التربية  خاا وثقافيً ا واجتماعيً ا واقتصاديً نى المجتمعيةخ سياسيً بالب

ا لمحقيقة المؤسفة المؤكدة أف التعميـ نظاـ اجتماعى تابعخ لمثؿ ىذه المتغيرات والتعميـخ وفقً 
 المجتمعيةخ وىو ما نحاوؿ بسط بعض ىذه التداعيات:

 

 عمـ اجتماع التربية
ات مف القرف العشريف أزمات اجتماعية في الواليات يات والسبعينيستينفي الحدثت  

المتحدة األمريكية بسبب البطالة والجريمة والصراعات العرقيةخ وصدرت مجموعة مف الدراسات 
باول  لعؿ أشير ىذه الدراسات ىي الدراسة المشتركة لكؿ مفو  الميمة حوؿ ديمقراطية التعميـخ

خ وكذلؾ دراسة إيفاف ٜٚٚٔعاـ الصادرة « الرأسمالية النظاـ المدرسي في أمريكا»بعنواف وجنتس
 ".الالمدرسية"ف إيميتش الشييرة بعنوا

مقد حمؿ كؿ مف باوؿ وجنتس الطابع الطبقي لمنظاـ المدرسي في الواليات المتحدة ف 
األمريكية الذي يعزز فرص أبناء الطبقة الغالبة مف الطبلب في النجاح االقتصادي والماديخ في 

بيذه التسمية حيف اىتـ العالـ ايميتش ببياف مساوئ النظاـ المدرسي وطابعو القيريخ ولذلؾ نعتيا 
ودعا إلى التعمـ الذاتي والتعمـ عف طريؽ جماعات األقراف التعميميةخ وكتب بعد ذلؾ عددًا مف 
الكتب باالتجاه نفسو مدعمًا أقوالو بتطور التقنيات ونظـ المعمومات وتغيرىا مما يؤدي إلى تغييرات 

 .اجتماعية وتربوية سريعة

التربية والحراؾ االجتماعي في االتحاد »في كتابو  Patrick Fitz باتريك فيتز حمؿو  
دور المدرسة السوفييتية في تمكيف أبناء الطبقات الفقيرة  1979 عاـالصادر في لندف  «السوفييتي

 .مف المجتمع السوفييتي مف تحسيف ظروؼ حياتيـ المعيشية

أسيمت الدراسات االجتماعية في دوؿ العالـ الثالث في الكشؼ عف مختمؼ أشكاؿ كذلؾ  
االستعماريةخ  تمعات تمؾ الدوؿ في حقبة الييمنةي والثقافي الذي تعرضت لػو مجالقير االجتماع

معذبو »مما أدى إلى تعزيز تخمفيا الثقافي والتربويخ ويمكف اإلشارة ىنا إلى كتاب فرانز فانوف 
 ".السمطة واإليديولوجية"ودراسة كابراؿ « األرض

سؤولية األنظمة المدرسية في وقد بينت بعض الدراسات الصادرة في تمؾ المجتمعات م 
عيود االستعمار عف األمية الواسعة التي خمفتيا في تمؾ المجتمعات بعد استقبللياخ وخاصة 

زيؼ  باولو فرايري اقتصار تعميميا عمى نخب معينة كي تخدـ في أجيزتيا اإلداريةخ وكشؼ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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الجنوبية والطابع القيري لمضاميف المقررات  احمبلت محو األمية الرسمية في مجتمعات أمريك
ألحياء الفقيرة في البرازيؿخ ودعا إلى المعتمدة في تمؾ الحمبلت لمحو أمية الفقراء مف سكاف ا

قائـ عمى توعية الدارسيف في صفوؼ محو األمية بحقوقيـ االجتماعية  «تعميـ لمكبار»
واالقتصاديةخ وتعزيز ثقتيـ بأنفسيـخ مما يتيح ليـ اإلسياـ في اإلنتاج االقتصادي والثقافي 

وكتاب  ،«تربية المقيوريف» لمجتمعاتيـخ والتخمص مف ىامشيتيـ االجتماعية. ويتضمف كتابو
إشارات واضحة لتمكيف األمييف الكبار مف التحرر مف دونيتيـ  «أجؿ الحرية التربية مف»

 .االجتماعية والثقافية

أبو عمـ االجتماع »فيو الذي لقب  ،جورج باين وأكثر مف كاف لو الفضؿ العظيـ ىو 
خ التي أصبحت فيما بعد النشرة 8291 التربوي عاـنشرة عمـ االجتماع أصدر  حيث ،«التربوي

 .:829 الرسمية لمجمعية الوطنية لعمـ االجتماع التربوي التي تأسست عاـ
لو تاريخ آخر في الواليات المتحدة األمريكيةخ فقد استخدـ  يةجتماع الترببيد أف عمـ ا 

ألوؿ مرة في كمية المعمميف  ("Educational Sociologyمصطمح سوسيولوجيا التربية  
ـخ كعمـ يدرس في ٜٓٔٔبجامعة كولومبيا بمدينة نيويورؾ في الواليات المتحدة األمريكية عاـ 

خ واستخدـ ىذا المصطمح (Henry Sozzalloالمعاىد العميا عمى يد البروفسور ىنري سوزالو  
جامعة  ٙٔىناؾ حوالي ـ وصار ٜٗٔٔفيما بعد ىذا التاريخ كعمـ مستقؿخ وما أف جاء عاـ 

جامعة في  ٓٙأمريكية تدرس مواد بعنواف عمـ االجتماع التربويخ وفي حيف كاف ىناؾ حوالي 
 )غير التربوي(.أمريكا تدرس عمـ االجتماع العاـ وفروعو المختمفة 

ـ حتى تـ تأسيس وتنظيـ الجمعية الوطنية لدراسة عمـ االجتماع ٖٖٜٔوما أف جاء عاـ 
ـخ ثـ توقفت ٖٜٔٔ-ٖٖٜٔىذه الجمعية بنشر ثبلثة كتب سنوية خبلؿ األعواـ التربويخ وقامت 

عاـ  (E.G.Payne)ىذه النشرات عف الصدورخ ألف نشرة أخرى أسسيا البروفسور بيف 
 ـخ أصبحت ىي النشرة الرسمية لمجمعية بعد ذلؾ.ٕٜٛٔ

اعات سنوية ومع مرور األياـ صار عمماء االجتماع الميتموف بالتربية يمتقوف في اجتم 
 ة األمريكية لعمـ االجتماع.يعـ فرع عمـ االجتماع التربوي لمجمباس

وكاف تدريس عمـ االجتماع التربوي يتأرجح بيف االزدىار والتراجعخ وذلؾ الستبداؿ بعض  
 المؤسسات التربوية مف كميات التربية ومعاىد المعمميف تدريس مواد اجتماعية بأسماء أخرى بدالً 

وعمى الر ـ مف ذلؾ استمر تدريس ىذا العمـ في المعاىد العميا  الجتماع التربوي.مف اسـ عمـ ا
والجامعاتخ وصارت تعطى بيذا العمـ الدرجات العممية العميا في الماجستير والدكتوراهخ واليزاؿ 
عمـ االجتماع التربوي يدرس في الجامعات األمريكية واألوروبيةخ ولكف دخولو لمجامعات العربية 

 ا.متأخرً جاء 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
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في الواليات المتحدة األمريكيةخ  -أوالً  -ويعني ىذا كمو أف سوسيولوجيا التربية ظيرت  
 اخ ثـ انتقمت إلى باقي البمداف األخرى.ففرنسا ثانيً 
وحيف كاف الميتموف باجتماع التربية يبحثوف عف النظرية التى توجييـ وجدوا ىناؾ  

دة الثقافية طيمة الخمسينيات والستينياتخ حتى ليعتبر عمـ "الوظيفية البنيوية" التى كانت ليا السيا
االجتماع مرادًفا ليا. حدث التزاوج بسبب ما وجد مف ظروؼ بعد الحرب العالمية الثانية حيف 

وكاف تطور األسمحة  ،معركة اإلنتاج()اشتبؾ االتحاد السوفيتى وأمريكا فى حرب باردةخ عمادىا 
لتفوؽ التقنى يمكف أف يتحوؿ إلى سيطرة عسكريةخ ومف ثـ نظر كبل الذرية دليبًل حاسًما عمى أف ا

وبالتالى المعسكريف إلى نظمو التعميمية كمصدر إلنتاج الجيوش المتدفقة مف العمماء والميندسيفخ 
صار المصدر اإلنسانى محؿ االىتماـ الستغبلؿ أقصى طاقتوخ وظيرت فى الغرب عمى وجو 

ف البقاء نفسو يعتمد عمى كيفية استخداـ مصادر األمة مف الخصوص الدعوة التى تذىب إلى أ
 –االستثمار البشرى-المجتمع التكنولوجى -العقوؿخ وتعقبيا شعارات مثؿ: تعميـ مجتمع الخبراء

التربية لمحاربة الفقر. واشتد التركيز عمى العبلقة الوثيقة بيف التعميـ –تكافؤ الفرص التعميمية 
البنية االجتماعيةخ مف خبلؿ إعداد الميارات المرنة لقوى العمؿخ وصار واالقتصادخ وربط التربية ب

االستجابة..التربية تستثير التغيير  –ينظر إلى التربية والمجتمع فى عبلقتيما نظرة: المثير 
االقتصادى عف طريؽ البحثخ وتستجيب بدورىا لمتغيير االقتصادى عف طريؽ قياميا بانتقاء 

)عبد مةخ وفى ىذا االتجاهخ دارت معظـ بحوث التربية فى تمؾ الفترة وتدريب قوى العمؿ البلز 
 (.19: 3991السميع سيد، 

لكف اآلماؿ المعمقة عمى التعميـخ ما لبثت أف خابتخ واستمرت األوضاع القديمة التى كاف  
يرجى إصبلحيا عمى ما ىى عميو. لـ تتحقؽ العدالة االجتماعية بتوسيع فرص التعميـ خ ولـ 

الزيادة المتوقعة فى دخؿ الفردخ ولـ تزد إنتاجية قوى العمؿ. وحتى فى الدوؿ النامية التى تحدث 
سارت فى فمؾ اإلصبلح عمى النيج الغربى "الوظيفى" لـ يقدـ فييا التعميـ إال القميؿخ حيث لـ 

رة لسد والتى تتمثؿ أساًسا فى إيجاد عمالة أكثر دربةخ ومياخ تحدث التنمية التى كاف مخطًطا ليا 
 حاجة االقتصاد.

وتبيف قدرة النظـ القائمة عمى المقاومةخ وبدا أف التعميـ أداة لحصر  خحدث اإلحباط 
األعداد الكبيرة مف الناس فى األعماؿ التى تتطمب الميارات الدنياخ أو األعماؿ التى تقؼ حائبًل 

مدرسة مؤسسة تعمؿ عمى بينيـ وبيف الصعود إلى المراكز العميا فى المجتمعخ وبدا كذلؾ أف ال
تكريس "الصفوية" االجتماعيةخ ألنياخ وىى تقدـ الثقافة لتبلميذىاخ أو تدربيـ عمى ميارات معينةخ 
فيى إنما تقدـ ليـ أوضاًعا ثقافية خاصة ترتبط بأنواع الضبط االجتماعى فى داخؿ منظمات 

موجودة فى منظمات العمؿ العمؿخ تعمـ الفرد كيؼ يطوع نفسو ليتناسب سموكو وشكؿ العبلقات ال
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مف تنظيمات الرأسماليةخ كيؼ يطيع ويساير ويقبؿ اليرمية التنظيمية القائمةخ وكيؼ يصير خادًما 
 جيًدا لمرأسمالية.

وبدت الحاجة ممحة إلى عمـ اجتماع تربية جديد يتبلفى ما كاف مف نقائص وأوجو  
ية تحفؿ بو مف صور تغير قصورخ ويزداد قدرة عمى مواجية ما أصبحت المجتمعات البشر 

 واتجاىات معرفية.
فى ىذا المناخ نشأ عمـ اجتماع التربية الجديدخ وصفة الجدة فيو ليست جدة مف الناحية  

الزمنيةخ ولكنيا باألحرى جدة فى االستعماؿخ فالداعوف إليو والمبشروف بو يتبعوف نموذًجا آخر 
اعتماًدا أساسًيا عمى إسياـ ماكس فيبر فى   ير ذلؾ الذى تتبعو الوظيفيةخ وىذا النموذج يعتمد

كايـخ ولكف وزف أمريكا االقتصادى والسياسى يكفؿ ليا الجتماعخ والذى كاف معاصًرا لدور عمـ ا
السيطرة الثقافيةخ وما حدث أف  ميرتوف  و بارسونز خ وتبلميذىما سارا عمى خطى دور كايـخ مما 

سيادة األمريكية السموكية فى عمـ النفسخ والمنيج كفؿ لموظيفية االنتشارخ كما انتشرت بفضؿ ال
اإلمبريقى فى البحث االجتماعى عامةخ وكاف إخفاؽ الوظيفية وتعرضيا لميجوـ الشديد فى نياية 
الستينيات وبداية السبعينيات خاصة سببا فى معاودة البحث فى األوراؽ القديمة التى تركيا فيبرخ 

يةخ الذى يسعى لتحرير اإلنساف مف النظاـخ ومف القيود التى ألنيا ناسبت االتجاه المضاد لموظيف
 (.01: 3991)عبد السميع، يخمقيا بنفسو ليصير عبًدا ليا 

وكاف لػ  يونج  أثٌر ميـٌ فى وضع حجر أساس لعمـ اجتماع التربية الجديد. والحؽ أنو  
صود بذلؾ أف يونج كاف كاف إيديولوجًياخ أكثر مف كونو عالًماخ فى تقديمو لعممو الجديد. والمق

ينظر إلى وظائؼ األفكار أكثر مما ينظر إلى محتواىاخ ويحاوؿ الكشؼ عف أساس زيؼ أفكار 
الوظيفيةخ مفترًضا أنيا نتاج لتكويف مفاىيمى خاط خ أو مشوهخ ومفترًضا فى الوقت ذاتوخ دوف أف 

ة كسبلح نقدى ضد يعمف بصراحةخ أف فكره وحده ىو الفكر الصحيح. لقد استخدـ اإليديولوجي
خصوموخ أو مف نصبيـ خصوًماخ فيو يياجـ عمـ اجتماع التربية كمو متيًما إياه بالمحافظة أو 
الرجعيةخ ويعمف قياـ عمـ اجتماع تربية جديدخ متناسًيا بذلؾ إنجازات العمـ التقميدى الذى يياجموخ 

ف كاف منطمقو  ديولوجى مختمًفا. إف اإليوما كشفو مف حقائؽ عمى قدر كبير مف األىميةخ حتى وا 
كايـخ وميرتوفخ والباحثوف الذيف يتبعوف نفس الخط فى اال تراب االجتماعىخ أو ما قدمو دور 

االىتزاز القيمى فى المجتمعات األوربية وأمريكا خاصةخ يعتبر فى حد ذاتو تراثًا مفيًدا لكؿ 
الضخمة التى أجريت عف االتجاىاتخ وكاف مدخبل كبير األىمية فى دراسة التربية. والبحوث 

تكافؤ الفرص التعميمية ودراسات األقميات تعتبر أساًسا ضرورًيا لمعمـ الجديد الذى يريد أف يحؿ 
 محؿ القديـ.

والنموذج الذى أقاـ عميو يونج دعوتو إلى عمـ اجتماع تربية جديدخ ليس جديًدا بحيث  
ىراتية عمى عمـ االجتماع الذى ييتـ يؤلؼ عمًما جديًدا بمعنى الكممةخ لكنو أصداء لتأثير الظا
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بمشكبلت الوعى اإلنسانىخ وليس بالطابع الواقعى لمموضوعات الخارجيةخ أو بوضع تمؾ 
الموضوعات كظواىر فى وعيناخ وبالتالى يقدـ بديبًل لمنظرة  الموضوعية  لعمـ االجتماع الذى 

تتدخؿ فييا ذاتية الباحث وقدرتو يأخذ أساليب بحثو مف الفيزياء كنموذج لمعمـ االجتماعىخ بنظرة 
ثيفخ وىو نموذج وجو جانًبا مف البحوث فى عمـ االجتماع حو عمى الفيـ والتفسير وتعاطفو مع المب

العاـ وعمـ اجتماع التربيةخ ومف المفيد أف يستمر فى توجيو المزيد مف البحوثخ لكف عمى أال 
كما حمت نظرية النسبية محؿ  –ًما مف قبؿ يكوف النموذج األوحدخ أو أف يعتبر البديؿ لما كاف قائ

 (.05: 3991)عبد السميع سيد، فميس ىذا ىو شأف العمـو االجتماعية  -نظرية الجاذبية
وليس مف المتوقع أف تقدـ لنا البحوث دراسة لمواقع ببل فروض أو جداوؿ أو نتائج  

عمى القديـ مف أجؿ عمـ إحصائيةخ و ير ذلؾ مف أساليب "تقميدية"خ ونعتبر أف ما تقدمو ثورة 
جديدخ ألف العمـ فى النياية تطورى تراكمىخ أكثر مف كونو ثورًيا يحدث عف طريؽ الطفرةخ وربما 
كاف التنازؿ عف دعوة الجدة واإلصرار عمييا ىو السبيؿ لنمو البحوث الموجية باجتماع الفعؿخ 

تغميف بالعمـ الجديد مف شأنو أف المزيد مف فتح قنوات الحوار بيف المشتغميف بالعمـ القديـ والمش
يوجد مركبات نظرية لـ تكف موجودة مف قبؿ. إف العمـ القديـ يعالج النظاـ التعميمى دوف أف يشير 
إلى الخمؿ القائـ فى النظاـ االجتماعى كموخ ويدعو لتكافؤ الفرص التعميمية إلقامة مجتمع 

نجا زاتو الدراسية يجد مكانو المناسب فى  االستحقاؽ خ مف يستحؽ بناء عمى قدراتو العقمية وا 
التعميـ والمكانة االجتماعيةخ وكأف ىذا ىو العدؿخ دوف محاولة تغيير المجتمع. والعمـ الجديد 
يحاوؿ أف يمغى دور المدرسة كوسيمة لمتدريج االجتماعى بالمعنى التقميدىخ ويياجـ فكرة 

ةخ عمى أساس أنو ال توجد ثقافة عميا االستحقاؽ بمياجمتو لمفاىيـ النجاح واإلخفاؽ فى المدرس
يير تقويـ تمميذ مف حى اوثقافة دنياخ ومف ثـ ال ينبغى أف نقوـ تمميًذا مف حى فقير بمع

أرستقراطىخ وكبل الطريقيف يبدو مسدوًداخ إذ كيؼ نتجاىؿ النظاـ االجتماعى كمو ونصمح 
ةخ ومف ناحية أخرى: كيؼ المدرسة؟ كيؼ نحقؽ العدالة فى مجتمع مبنى أصبًل عمى البلمساوا

نقيـ معاييرنا التربوية فى النجاح والرسوب إف لـ تكف مشتقة مف ثقافة معينة؟ وكيؼ نسوى بيف 
 ثقافة تعيش القرف المعاصرخ بكؿ أبعاده وثقافة ال تزاؿ فى العصور الوسطى أو العصور البدائية؟

دور لمتربية يقيـ ثقافة تتميز مف ىنا ال ُبدَّ أف توجد  يوتوبيا  تربوية قادرة عمى تخيؿ  
خ  وىذا ما شرع بعض الباحثيف يجتيدوف فى ولوجو عف طريؽ بالصحة وتتجاوز الواقع القائـ فعبلً 

 دمج بعض مفاىيـ وأساليب بحث  الوظيفية   باجتماع الفعؿ !
منذ إال لكف الحؽ الذى يجب أف يقاؿ ىو أف عمـ اجتماع التربية لـ يشيد تطوره الممموس  

؛ إذ كانت ىذه الفترة مرحمة التطور واالزدىار العممي والمنيجي ليذه السوسيولوجيا مع عقود عدة
خ وكمود  (Pierre Bourdieu)مجموعة مف الباحثيفخ أمثاؿ: الفرنسييف: بيير بورديو

ستابميت(Raymond Boudon)خ ورايموف بودوف(Jean-Claude Passeron)باسروف  خ وا 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron
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Roger Establet  وكريستياف بودلوChristian Baudelot والبريطاني  
  ...Gintisخ وجينتيس  Bowlesواألمريكييف: باولز   خ(Bernstein)بيرنشتايف
والدة ثانية لسوسيولوجيا أثبتا ىما المذاف  خوكمود باسروف خإف بيير بورديو ويمكف القوؿ: 

يممؾ المتعمموف الحظوظ نفسيا في  التربيةخ وقد انطمقا مف فرضية سوسيولوجية أساسية ىي: ال
تحقيؽ النجاح المدرسي. وقد ترتب عف ىذا االختبلؼ في الحظوظ تنوع طبقي ومجتمعيخ ووجود 

اث السوسيولوجية واإلحصائية فوارؽ فردية داخؿ الفصؿ الدراسي نفسو. ومف ثـخ فقد قادت األبح
التي أجراىا كؿ مف بورديو وباسروف إلى استنتاج أساسي ىو أف الثقافة التي يتمقاىا المتعمـخ في 
المدرسة الفرنسية الرأسماليةخ ليست ثقافة موضوعية ومحايدةخ بؿ ىي تعبير عف الثقافة المييمنة 

ا لو في ية ليست تحريرا لممتعمـخ بؿ  إدماجً فالتنشئة االجتماع أو ثقافة الطبقة الحاكمة. ومف ثـخ
ومف ثـخ تعيد لنا المدرسة خ المجتمع في إطار ثقافة التوافؽ والتطبيع واالنضباط المجتمعي

خ فيي مدرسة وبالتالى الطبقات االجتماعية نفسيا عف طريؽ االصطفاء واالنتقاء واالنتخاب.
 البلمساواة االجتماعية بامتياز.

ا في سنوات الستيف ف سوسيولوجيا التربية النقدية قد عرفت منحنى ميمً ويعني ىذا كمو أ 
ا أكثر مما ىو سياسيخ بعد أف ا عمميً خ واتخذت بعدً مف القرف الماضى إلى  اية سنوات السبعيف

توسعت اليوة بيف النظرية والتطبيؽخ أو بيف المؤسسة التربوية والمجتمعخ وخاصة بعد تحوؿ 
فضاء لمتطاحف والصراعات االجتماعية والطبقيةخ أو تحوليا إلى مؤسسة   المدرسة الرأسمالية إلى

تنعدـ فييا العدالة الطبقيةخ وتغيب فييا المساواة عمى مستوى الفرص والحظوظ؛ حيث الفشؿ 
واإلخفاؽ مآؿ أبناء الطبقات الشعبية. في حيفخ يكوف النجاح حميؼ أبناء الطبقات الغنية وأبناء 

أو مدرسة لبلنتقاء واالصطفاء الطبقي  خأصبحت مدرسة فارقية بامتياز ؛ أيالطبقة الحكمة
 والتمييز االجتماعي.

خ ياتوالسبعين ياتالستين كزت عميو سوسيولوجيا التربيةخ فيىذا أف السؤاؿ الذي ر  ىويعن 
ىو سؤاؿ البلمساواة المدرسية التي تعكس البلمساواة الطبقية واالجتماعية. وتعكس مدى اختبلؼ 

ء الطبقات العمالية عف أبناء الطبقات المحظوطةخ واختبلؼ المستوى التعميمي الطويؿ الذي أبنا
 يرتاده أبناء الطبقات المحظوظةخ والتعميـ القصير الذي يكوف مف حظ أبناء الطبقات الدنياخ وال

يغمب  لذاخ كاف التوجو الماركسي النقدي الجديد سيما أبناء الطبقات العمالية وأبناء المياجريف.
عمى ىذه السوسيولوجيا الصراعية. والدليؿ عمى ذلؾ الثورة العارمة عمى المدرسة الرأسمالية التي 

التعميـخ وتحقيؽ  "دمقرطة" وكاف البديؿ ىو ـ.ٜٛٙٔبقية بامتيازخ وخاصة ثورة كانت مدرسة ط
 توفيروالمجتمعيةخ و  البيدا وجية والثقافية والطبقية المساواة االجتماعية الشاممةخ والحد مف الفوارؽ

 مدرسة موحدة تحقؽ النجاح لجميع المتعمميف بدوف تمييز أو انتقاء أو اصطفاء.
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وعميوخ يمكف القوؿ: إف دراسات بيير بورديو ىيخ في الحقيقةخ نقد لمدراسات الكبلسيكية  
الفرنسية حوؿ سوسيولوجيا التربية؛ إذ اعتمدت عمى المقاربة الماركسية الجديدة في دراسة المدرسة 

 بصفة خاصةخ والمدرسة الرأسمالية بصفة عامةخ بغية الدفاع عف مشروع التعميـ الديموقراطي.
أىـ الباحثيف السوسيولوجييف المعاصريف الذيف تركوا بصمات  ثـ يمكف القوؿ بأف ومف 

وكمود خ  P.Bourdieuواضحة في مجاؿ سوسيولوجيا التربية نذكر: ببير بورديو   
ورايموف بودوف في كتابو  عدـ  خو إعادة اإلنتاج خ بييما  الورثة   في كتاPasseronباسروف 

نظاـ األشياء خ  في كتابو   Claude Grignion جرينيون وكمود   المساواة في الحظوظ  خ
ومحمد  خابو  المغة والطبقات االجتماعية   في كتBasil Bernsteinوالبريطاني بازيؿ بيرنشتايف  

و تحوالت النظاـ التربوي بفرنسا خ  وعة مف كتبوخ مثؿ:  سوسيولوجيا التربية خالشرقاوي في مجم
  في Viviane Isambert-Jamatiخ وفيفياف إيزامبير جماتي  و مفارقات النجاح المدرسي 

خ بوي الفرنسي في التعميـ األساسي اإلصبلح التر خ و   أزمات المجتمع وأزمات التعميـ كتابييا
  في كتابو  المدرسةخ والتوجيوخ والمجتمع خ Jean-Michel Berthelotو  وجاف ميشيؿ بيرتيم
ستابميت  سا خ وآف ن  في كتابيما  المدرسة الرأسمالية  في فر Baudelot et Establetوبودلو وا 

   في كتابيا  المدرسة في محؾ السوسيولوجيا أو سوسيولوجيا Anne Van Haechtفاف ىايشت 
 Marie Duru-Bellat, Agnès Vanالتربية وتطوراتيا خ وماري دورو بيبل وأنيس ڤاف زانتيف  

Zanten في كتابيما  سوسيولوجيا المدرسة  ... 
استطاع وكاف لمماركسية دور ميـ فى إثراء عمـ اجتماع التربية الجديدخ لكفخ عندما  

بعض المفكريف المتأثريف بيا أف يزحزحوا بعض الش  ما اتسمت بو مقولتيا الخاصة بأف القاعدة 
يديولوجياخ مف خبلؿ البالماديةخ تشكؿ بالضرورة  نية الفوقية بما تتضمنو مف تعميـ وثقافة وفكر وا 

حتية إلى البنية عبلقة ليس ليا مف االتجاه إال اتجاه واحد: مف أسفؿ إلى أعمى: مف البنية الت
 الفوقية.
حركة التأثير يمكف أف تعود مف البنية الفوقية لتؤثر فى حركة لكف ظير مفكروف رأوا أف  

البنية التحتيةخ وكاف مف ىؤالء   لوى أتوسير  الذى أعطى لمجانب اإليديولوجى مكاًنا ىاًما فى 
ظاـ الراىف تستخدـ عناصر ثبلثة بنية النظريةخ إذ رأى أف الرأسمالية فى سعييا لممحافظة عمى الن

 (:37: 3991)حامد عمار، ىى 
 إنتاج القيـ التى تدعـ عبلقات اإلنتاج. -ٔ
استخداـ كؿ مف القوة واإليديولوجيا فى كؿ مجاالت الضبط االجتماعى مساندة لمطبقات  -ٕ

 المييمنة.
 إنتاج المعرفة والميارات البلزمة لبعض الميف واألعماؿ. -ٖ

http://www.cairn.info/publications-de-Van%20Haecht-Anne--3987.htm
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توسير فى مجاؿ الفكر التربوى أف جعؿ لجياز الدولة ويمكف تمخيص إسياـ ال 
اإليديولوجى الذى يؤثر مف خبلؿ عوامؿ التقبؿ والتشكؿ  ويتمثؿ فى المدرسة واألسرة والنظاـ 
القانونى وأجيزة اإلعبلـ خ جعؿ لو مف التأثير ما لغيره مف أجيزة القير والقوة التى تممكيا الدولة 

 جوف.كالشرطة والجيش والمحاكـ والس
وذىب ىذا المفكر إلى أف مف بيف أجيزة الدولة اإليديولوجية واحدة ىى مف أقواىا تأثيًراخ   

ر ـ أف قميبًل مف الناس مف يمقى أذًنا صا ية لموسيقاىا التى قد تبدو خافتةخ وتمؾ ىى المدرسة. 
مجرد وىكذا ينطمؽ ألتوسير إلى حد ما مف أسر النظرية الماركسية التى رأت فى المدرسة 

انعكاسات لمنظاـ االقتصادىخ وفى الوقت نفسو رأى أف لممدرسة أو لمنظـ التعميمية بصورة عامة 
قدًرا مف االستقبلليةخ وأنيا مع وجود عبلقات ليا بالقاعدة االقتصاديةخ إال أف ليا خصوصيتيا فيما 

مكاناتيا وحدودىا. وىذه نقطة انطبلؽ لبداية النظر فى إشكا لية دور المدرسة فى يتعمؽ بحركتيا وا 
لى تفاعميا مع المتصؿ الممتد بيف قوى القير والطاعة والتكييؼ مف ناحيةخ وبيف قوى  المجتمعخ وا 
المقاومة والصراع والتغيير مف الناحية األخرى. لكف التوسير ظؿ مشدودا إلى دور المدرسة فى 

تجسيد لمصالح القوى إعادة إنتاج العبلقات االجتماعية السائدةخ وما تتضمنو مف تعبير و 
االجتماعية المييمنة وعبلقتيا بالطبقة العاممةخ ويرى انعكاس ذلؾ فى طقوس المدرسة اليوميةخ 
وفى عبلقات الطبلب بالمدرسيفخ وفى تصنيؼ المواد الدراسيةخ بؿ إنو رأى العبلقات اليرمية فى 

الدرس أو المحاضرات  تصميـ بناء المدرسةخ وفى موقع المدرس عمى المستوى المرتفع فى قاعة
 (.30: 3991)حامد عمار، بالنسبة لموقع جموس الطبلب 

وىكذا أدت مراجعة المقوالت الرئيسية لعمـ اجتماع التربية القديـ إلى الكشؼ عف توجيات  
 مغايرة تؤسس لعمـ اجتماع تربية جديدخ مثؿ:

ظر إلييا كمؤسسة أف تحميؿ ما يجرى فى المدرسة باسـ التعميـ والتعمـ ال يستقيـ بالن -ٔ
محايدة تنشر العمـ والنور فى صورة مثاليةخ مصفاة مف أية تحيزات أو تشابكات أخرى 
خارج نطاؽ تمؾ الدائرةخ وأف المدرسة منعزلة عف السياؽ االقتصادى والثقافى الذى 

 تتفاعؿ معو.
ثـ أف المدرسة ىى موقع أو ساحة سياسية تسيـ فى بنية مف المعارؼ والميارات  -ٕ

عادة إنتاج أنماط المواطنة التى تخدـ احتياجات والم عانى التى تقتضييا عمميات الضبط وا 
 القوى المييمنة ومطالب التوازف فى استقرار ىمينتيا وضماف مصالحيا.

ذا كاف عمـ اجتماع التربية قد اتجو فى الكثرة الغالبة مف دراساتو وبحوثو إلى  التحميؿ   وا 
 خ إال أنو Macroفقد انصبت معظـ الجيود عمى المستوى الكبير   االجتماعى  لمظاىرة التربويةخ

تبيف لكثيريف أف التربوييف يقفوف عاجزيف عف تطبيؽ ما توصموا إليو مف نتائجخ تقتضى تغييرات 
 اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية كبرىخ وىو األمر الذى ال يممكونو.
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فضبًل عف التعمؽ أكثر فى الظاىرة ىنا برزت الميمة األقرب إلى إمكاف التحقؽخ  
ومف التربويةخ أال وىى تضييؽ نطاؽ البحث والتحميؿ بحيث يجعؿ مف  المدرسة  حقمو البحثىخ 

أصبحنا نجد أنفسنا أماـ ما يمكف تسميتو  بعمـ اجتماع  المدرسة خ وىو ما رأيناه فى دراسات  ثـ
 و عف  عمـ اجتماع التربية .الراحؿ الدكتور عبد السميع سيد أحمدخ التى ضمنيا كتاب

وكذلؾ الدكتور حسف البيبلوى فى كتابو  عمـ اجتماع المدرسة خ خاصة وقد ناقشنا مف  
قبؿ ما تؤدى إليو األساليب اإلمبريقية والكمية مف سوء فيـ وتقدير لمظاىراة التربويةخ ومف ثـ 

كيفيةخ يتطمب ساحة أصغرخ الدعوة إلى االستناد إلى المنيج اإلثنوجرافىخ وىو بحكـ طبيعتو ال
وشخوًصا مباشريفخ وىو األمر الذى يتوافر أكثر فى المدرسةخ إلى درجة أف أصبحنا أماـ فرع 

 جديد باسـ  عمـ اجتماع المدرسة !!
لقد تطورت المدرسة مف مكاف بسيط يتمقى فيو الفرد معرفة إلى كينونة رمزية معقدةخ ومف  

عادة  خميـ اإلنسافثـ تحوؿ دورىا الوظيفى مف عممية تع إلى تشكيؿ اإلنساف وبناء المجتمع وا 
يديولوجًياخ وتجاوزت ىذه المؤسسة فى آليات عمميا واشتغاليا حدود االتجاه  إنتاجو حضارًيا وا 
الواحد فى بناء اإلنساف إلى دوائر االتجاىات المتعددةخ وبدأت تنغمؽ عمى دائرة الفيـ العفوى 

حتماالت  وعى عممى بالغ التنظيـخ معقد فى تكويناتو ووظائفو. لقد البسيطخ وتنفتح بالمقابؿ عمى ا
تحولت المدرسة باختصار مف ظاىرة تربوية بسيطة إلى ظاىرة اجتماعية بالغة التعقيدخ وبدأت 
تتحوؿ فى دائرة عبلقاتيا التكوينية مع المجتمع إلى مؤسسة كثيفة العبلقات العضوية مع مختمؼ 

 (.5: 2001)عمى وطفة وزميمو، لثقافية والروحية فى المجتمع التكوينات االجتماعية وا
زاء ىذا التعقيد والتطور فى مضاميف الحياة المدرسيةخ ووشائج عبلقة ىذه المؤسسة   وا 

بالمجتمع عمى تنوع تكويناتو الرمزيةخ وتفاعبلتو المعقدةخ بدأ العقؿ االجتماعى يتجو إلى ىذا 
التعقيدخ وبدأت الدراسات تنطمؽ وتتزايد فى اتجاه الكشؼ عف التكويف االجتماعى التربوى الفائؽ 

القانونية التى تحكـ الحياة الداخمية لممدرسةخ وعف مظاىر فعالياتيا ووشائج عبلقتيا التكوينية مع 
المجتمع والحياةخ وبدأت نتائج األبحاث والدراسات تتواتر عمى مبدأ المضاعفات اليندسيةخ لتشكؿ 

بذاتوخ ويشكؿ فى اآلف الواحد فمًكا جديًدا بمدار جديد ىو عمـ اجتماع المدرسةخ  عمًما جديًدا ينطمؽ
 وىو العمـ الذى يباشر الظواىر المدرسية بالدراسة والبحث والتحميؿ.

وتمكف عمـ اجتماع المدرسة الجديدخ فى تناولو المنيجى لمظاىرة المدرسية أف يحقؽ نوًعا  
اع التربوى األـ الذى يتناوؿ مختمؼ الظواىر التربوية فى مف االستقبلؿ النسبى عف عمـ االجتم

دائرة عبلقاتيا مع المجتمع. ومع أىمية ىذا االستقبلؿ النسبىخ فاف عمـ اجتماع المدرسةخ ما زاؿ 
يغتنى بعطاءات عمـ االجتماع األـخ وما زاؿ يغنيو فى اآلف الواحد بمعطياتو ونتائجو ومنيجياتو 

 (.0مو: )عمى وطفة وزميالمختمفة 
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ولعؿ ما يجب التنبيو إليو فى مسيرة تطور عمـ اجتماع المدرسةخ أف االتجاه  الظاىراتى   
كاف لو أثرهخ حيث إف ىذا االتجاه كاف  Husserlخ نسبة إلى   ىوسرؿ  Phenomenologyأو 

 رافًضا بشدة االتجاىات الوضعية والكمية فى البحث االجتماعىخ والذى يركز عمى دراسة الحياة
اليومية وعبلقات التفاعؿ بيف األفراد مف وجية نظر األفراد أنفسيـخ وتقييميـ لمموقؼ الذى يتـ فيو 
التفاعؿخ أى أف الظاىراتية مدخؿ اىتـ بوصؼ وتحميؿ الموضوعات كما تبدو فى وعى األفرادخ 

اف عميو وما يعبروف عنو مف معاف ورموز. وقد تطور االتجاه الظاىراتى االجتماعى كثيًرا عما ك
األمر عند ىوسرؿ رائد ىذا االتجاه فى الفمسفةخ بحيث تحوؿ عف النزعة الترانسندنتالية المفارقة 

تيتـ بوصؼ عالـ الحياةخ وتؤكد عمى خبرة العالـ  Mundane فينومولوجيا دنيوية   لىإالتقميدية 
 (.0: 2001)سامى نصار، الحى باعتبارىا مصدًرا لممعرفة 

تماع المدرسةخ وفؽ ىذا المنحى ال يعنى استقبللية عف عمـ اجتماع وكاف تبمور عمـ اج 
نما بوصفو مدخبًل لدراسة المدرسة كظاىرة اجتماعية مكثفة بمكوناتيا ووظائفيا  التربيةخ وا 
وتفاعبلتيا الداخمية والخارجيةخ ومف ثـ شيد عمـ اجتماع التربيةخ بعامة وعمـ اجتماع المدرسة 

خ فاذا ما كاف اىتماـ بعض المنظريف النقدييف فى عمـ اجتماع التربية بخاصةخ عددا مف التحوالت
قد تركز عمى التحوالت التى تحدثيا البنى االقتصادية واالجتماعية القاىرةخ مف خبلؿ التعميـخ فاف 
البعض اآلخر مف منظرى عمـ اجتماع التربية الجديد قد ركز اىتمامو عمى خبرة الفرد التى يعيشيا 

ميات قد تسمبو إنسانيتوخ فقد تقودنا عمميات التعمـ بعيًدا عف ذواتناخ فالتعمـ البنكى فى إطار عم
مثبًلخ يمكف أف يدمر الذاتخ ومف ىنا أخذ عمـ اجتماع التربية الجديد ييتـ "بالخبرة المعيشة" داخؿ 

اًل عمى المدارسخ وبدراسة الظاىراتخ أى األشياء ذاتيا كما تعبر عف نفسياخ وىنا يصبح الوعى دا
السياؽ أو عالـ الحياة الذى يصبح المركز األساسى لمتدريس والبحث فى مواقؼ حياتية خاصة 

 بكؿ فرد عمى حدة.
وقد أدى ىذا االتجاه إلى التركيز عمى النظـ المصغرة إلى انتقادات مف بعض النقدييفخ  

تمثؿ نفسياخ فبذلوا  بعد عزليـ لممواقؼ والمناىج والمعارؼخ ودراستيا بشكؿ مستقؿخ باعتبارىا
 (.30: 2001)سامى نصار، بعض الجيد إلى موضعتيا فى داخؿ البنى االجتماعية الكبيرة 

ومف منظور فمسفة العمـخ فاف ىناؾ مف رأى أف دراسة الظاىرات عمى المستوى المصغر  
يـخ ىى دراسة اجتماعية ال معرفيةخ عمى أساس أنيا ال تسيـ فى تكويف تصورات العمماء ومناىج

 كما ال تكشؼ عف الجذور واألصوؿ االجتماعية ليذه التصورات.
مؤسس ىذا االتجاه قد بدأ فى مراجعة أفكارهخ معمًنا  Youngومف ىنا نجد أف  يونج   

تخميو عف عمـ اجتماع التربية الجديد والعودة إلى اإلطار األـخ أى إلى النظرية النقديةخ مف خبلؿ 
تربية كاف ببل أصؿخ ويفتقد النظرة النقديةخ ألنو لـ تكف لو نظرية إعبلنو مف أف عمـ اجتماع ال

اجتماعيةخ ومف ثـ كاف عاجًزا عف تقديـ رؤية بديمة لممناىجخ فكاف مقطوع الصمة بالحوارات التى 
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دارت حوؿ السياسات التعميميةخ وبالتالى أكد يونج فى مقاؿ تاؿ عمى ضرورة أف يكوف عمـ 
ديكالًيا فى التحديات النظرية التى يطرحياخ ولكف مع ضرورة أف يكوف اجتماع المعرفة عمًما را

واعيا لمضغوط التى تحيط بصانعى السياسة التعميميةخ كما رأى أيًضا أف عمـ اجتماع المعرفة 
يوفر لنا مجموعة مف األدوات المفاىيميةخ التى ال تجعمنا نغرؽ فى خضـ السياسات المحدودة 

 (.33)سامى نصار: ا بالقضايا األساسية عف أىداؼ التعميـ والبلمساواة والصغيرةخ وتذكرنا دائمً 
 

 التعميـ وأزمة التبعية:
كشػػفت لنػػا صػػفحات سػػابقة فػػى الكتػػاب الحػػالى أف النظػػاـ الرأسػػمالى نظػػاـ عػػالمى واحػػدخ  

وينقسػػػػـ ىػػػػذا النظػػػػاـ إلػػػػى مجمػػػػوعتيف مػػػػف الػػػػدوؿ: دوؿ المركػػػػزخ ودوؿ األطػػػػراؼ المحيطػػػػة. ودوؿ 
اإلنتػػػػاج  –ى بيػػػا الػػػػدوؿ الرأسػػػمالية المتقدمػػػػةخ فيقػػػـو اقتصػػػػادىا عمػػػى وسػػػػائؿ اإلنتػػػاج المركػػػز نعنػػػػ

لبلسػتيبلؾ . أمػا دوؿ األطػراؼ المحيطػة بػالمركز فنعنػى بيػػا تمػؾ الػدوؿ الناميػة التػى انػدمجت فػػى 
النظاـ العالمى عمى مر التاريخ الرأسمالى دوف أف تنمو وتتحوؿ إلى مراكزخ ويقـو اقتصػادىا عمػى 

تخراج والتصديرخ وتممؾ واستيبلؾ منتجات وصناعات دوؿ المركػزخ وىػذا التقسػيـ يعنػى نوعػا االس
 (.37: 3900)حسف البيالوى، مف التبعية االقتصادية والسياسية مف دوؿ المحيط لدوؿ المركز 

ولعػػؿ ىػػذا مػػا يوضػػح المضػػموف الحقيقػػى لبلمبرياليػػةخ ممػػا يجعميػػاخ وبحػػؽخ "طريقًػػا تيػػيمف  
المركز عمى دولة اليامشخ بحيث ينتج عنو تعارض فػى المصػالح بينيمػا". والحقيقػة  بواسطتو دولة

)كمػاؿ أف االمبريالية تشير إلى عبلقة بيف دولة المركز ودولة اليػامشخ يتحقػؽ فػى إطارىػا مػا يمػى 
 (:9: 3991نجيب، 
 ثمة تناسؽ فى المصالح بيف المركز فى دوؿ المركزخ والمركز فى دوؿ اليامش.  -ٔ
رجػػة كبيػػرة مػػف تعػػارض المصػػالح داخػػؿ دولػػة اليػػامش أكثػػر مػػف مثيميػػا فػػى دولػػة توجػػد د -ٕ

 المركز.
 ىناؾ تعارض فى المصالح بيف اليامش فى دولة المركز واليامش فى دولة اليامش. -ٖ

وفػػػى إطػػػار ىػػػذا التحميػػػؿخ نجػػػد أف ىنػػػاؾ تعارًضػػػا فػػػى المصػػػالح داخػػػؿ المركػػػز واليػػػامشخ  
لمجتمعػاتخ نظػاـ رأسػى يصػنؼ المػواطنيف داخػؿ كمييمػا إلػى فالنظاـ الذى يحكـ كبل النوعيف مف ا

صفوة حاكمة  المركز خ وباقى الجماىير  اليامش خ وال يطرأ عمى الفجوة بيف المركز واليػامش أى 
 تناقضخ إنما تبقى فى أحسف األحواؿ ببل تغيير.

داف وميما يكف مف أمر فثمة تعارض فى المصالح فى دوؿ اليامش أكثر مف مثيمػو فػى بمػ 
المركزخ ومعنى ذلؾ أف أكبر صػور عػدـ المسػاواة يوجػد فػى اليػامشخ وىػذا بػدوره يتػيح ىيمنػة دوؿ 

 المركز عمييا
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ومف المبلحظ أف عبلقات االمبريالية ليست مجرد عبلقة بيف دوؿ أو مجتمعاتخ بؿ أيًضا  
لػػؾ مفػػاده فػػى بػػيف أقسػػاـ ىػػذه المجتمعػػات وداخميػػاخ أى بػػيف الفئػػات االجتماعيػػة المتباينػػةخ وكػػؿ ذ

التحميػػػػؿ النيػػػػائى أف الصػػػػفوة الحاكمػػػػة فػػػػى كػػػػبل المجتمعػػػػيف تسػػػػتنزؼ ىػػػػامش الطػػػػرؼ األضػػػػعؼ 
وتسػػتغموخ وفػػى ضػػوء عمميػػة شػػراء سػػكوت "اليػػامش" فػػى مجتمعػػات المركػػز فػػبل ضػػرورة السػػتخداـ 

 (.33: 3991)كماؿ نجيب، العنؼ البدنى فى ىذا النظاـ االستغبللى 
نتػػائج تربويػػةخ إذ يػػنعكس التقسػػيـ العػػالمى لمعمػػؿ عمػػى الػػنظـ وليػػذا التقسػػيـ الػػدولى لمعمػػؿ  

التعميميػػة فػػى شػػكؿ تقسػػيـ متخصػػص فػػى التربيػػةخ فيػػدور التعمػػيـ فػػى دوؿ المركػػز حػػوؿ المعػػارؼ 
 اإلنتاجيةخ أى المعارؼ ذات األىمية الوظيفية فى االستيبلؾ.

عف تشوه التنمية فى إف معنى ذلؾ أف بنية سوؽ العمؿ فى العالـ الثالث ىى مسألة ناتجة  
دوؿ األطراؼ نتيجة موقعيا فى سوؽ العمؿ الدولى. وىذا التشوه ىو الذى دفع أو شكؿ بنية النظـ 

)حسػف التعميمية حتى تتوافؽ مع البنى االجتماعية المختمفة لمؤسسات اإلنتاج القائمة فى المجتمع 
لؾخ سػوى القػوى المسػتفيدة وبشكؿ عاـ ال تخدـ التربية مف حيث ىى كػذ (.35: 3900البيالوى، 

 مف عممية التنمية المشوىة فى الداخؿ والقوى الصناعية فى الخارج فى دوؿ المركز.
وىدفت فمسفة دوؿ المركز إلى إنتػاج ثقافػة عالميػة يػديف بيػا كػؿ النػاس فػى مختمػؼ أنحػاء  

عمػى قػيـ واتجاىػات العالـخ وتتمثؿ ىذه الثقافة فػى النظػرة الرأسػمالية بوصػفيا أسػموًبا لمحيػاة ينطػوى 
تحكـ سموؾ األفراد والجماعاتخ ولػيس ىنػاؾ أدنػى شػؾ فػى مػدى النجػاح الػذى حققتػو دوؿ المركػز 

فى مد الجسور بينيا وبيف دوؿ اليػامش لنقػؿ الكثيػر مػف  –وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية  –
مػػـ ومنيجػػو وتطبيقاتػػو. العناصػػر الثقافيػػة بػػدءا بطػػرؽ إعػػداد الطعػػاـ والممػػبسخ وانتيػػاءا بمفيػػـو الع

والواقع أف الجسر التربوى يشكؿ أىـ وأعتى القنػوات التػى حققػت ىػدؼ دوؿ المركػز الرئيسػى لػدمج 
 (.0: 3900)كماؿ نجيب، دوؿ لميوامش بالنظاـ الرأسمالى العالمى 

وكمػػا أظيػػرت لنػػا مظػػاىر التبعيػػة االقتصػػادية مػػف وجػػود مجمػػوعتيف متميػػزتيف مػػف قػػوانيف  
الىخ إحداىما خاصة بالمركزخ واألخرى خاصة باليوامشخ نصػادؼ أيًضػا اختبلفًػا بيًنػا النمو الرأسم

 فى وظائؼ األنظمة التربوية لدوؿ المركز واألنظمة التربوية لدوؿ اليوامش.
وال يخفى أف االختبلؼ يعكس نمػط العبلقػات  يػر المتكافئػة الػذى يػؤدى بػدوره إلػى تطػور  

التػػى تقػػيـ تمييػػزا زائفػػا بػػيف النمػػو والتخمػػؼخ  -ة  النيوكبلسػػيكية   يػػر متكػػاف خ فالتربيػػة فػػى النظريػػ
بينما تؤكد الحقيقة أف التخمؼ فى بمداف اليامشخ والتقدـ فى بمداف المركز خ وجياف لعممية تاريخية 

ترمػػى إلػػػى تحريػػر المػػػرء وتحولػػو مػػػف إنسػػاف تقميػػدى إلػػػى إنسػػاف عصػػػرى. ويفتػػرض ىػػػذا  –واحػػدة 
عػداده لئلسػياـ الػوظيفى سياسػًيا واقتصػادًيا وفكرًيػا. ولكػف التحوؿ تنميػة قػدرات الط فػؿ االبتكاريػةخ وا 

التحػػػػػوؿ الػػػػػذى يأخػػػػػذ مكانػػػػػو فػػػػػى مػػػػػدارس العػػػػػالـ الثالػػػػػث لػػػػػيس "تحريرًيػػػػػا"خ كمػػػػػا ادعػػػػػت النظريػػػػػة 
النيوكبلسيكية خ وليس وظيفيا كما ىو الحاؿ فى أنظمة التعميـ الغربيةخ بػؿ يتغيػر الفػرد عػف طريػؽ 
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وده بيػػػا مػػدارس العػػػالـ الثالػػػث بحيػػث يفقػػػد دوره الطبيعػػى بوصػػػفو مواطنػػا فػػػى أحػػػد التربيػػة التػػػى تػػز 
مجتمعات ىذا العالـخ ويكتسب خصائص دور مختمػؼ فػى نفػس المجتمػع. وعمػى حػيف يبػدو الػدور 
األخير كافًيا وفعااًل مف الناحية االقتصاديةخ فيو يضع الفرد فػى "الموقػؼ الشػرطى"خ تسػيطر عميػو 

نولوجيتو وسػمعو مػف خػبلؿ المجموعػة المييمنػة فػى اليػامشخ فالطالػب الػذى أنيػى ثقافة المركز وتك
دراستوخ يظؿ عاجًزا عف اإلسياـ الوظيفى لتنمية مجتمعػو بكػؿ مػا يممػؾ مػف طاقػاتخ ألف مجتمعػو 

 (. 0: 3900)كماؿ نجيب، التابع  ير قادر عمى تقديـ فرصة عمؿ لكؿ خريج 
يػػؽ التعمػػيـ إعػػداد أبنػػاء الشػػعوب المسػػتعمرة لمقيػػاـ وقػػد حاولػػت القػػوى االسػػتعمارية عػػف طر  

بػػأدوار تبقػػى عمػػى العبلقػػة بينيمػػاخ وتقبمػػت الػػدوؿ التػػى اسػػتعمرتيا فكػػرة أف التعمػػيـ ىػػو الطريػػؽ إلػػى 
التحضر واالرتقاء إلى مستوى المستعمريف. وقد كانت الرأسمالية فى فترة تاريخية قػوة ثوريػة تقدميػة 

قطاعية بما فييا مف عبلقات العداء والبلعقبلنيػة. وكانػت المػدارس تحرر المجتمع مف العبلقات اإل
قػػوة محػػررة ألنيػػا تسػػاعد كػػؿ جيػػؿ ليعمػػؿ فػػى البنػػى الرأسػػمالية القائمػػةخ ومػػف ثػػـ نقػػؿ العػػالـ الثالػػث 
نظاـ التعميـ الغربى عمى أساس أنو سيقـو بالدور نفسو الػذى سػبؽ أف أداه فػى تػاريخ الغػربخ لكنػو 

نمػػا جػػاء إلػػى  Carnoyف كػػارنوى فيمػػا يؤكػػد مػػارت – كػػاف بعيػػًدا كػػؿ البعػػد عػػف كونػػو أداة تحريػػرخ وا 
معظـ البمداف النامية كجزء مف اإلمبريالية متسًقا مع مرامييػاخ وىػى السػيطرة االقتصػادية والسياسػية 
عمػػى الشػػعب كمػػو فػػى بمػػد مػػف البمػػدافخ والسػػيطرة عمػػى الطبقػػة الحاكمػػة فػػى بمػػد آخػػر. ولػػـ يسػػاعد 

نما عمؿ عمى تطويعيـ لحاجات ىذه التعميـ ال ناس عمى أف يتخطوا اليرمية القائمة فى المجتمعخ وا 
اليرمية سواء لمصمحتيـ أو لغيػر مصػمحتيـ. وبػداًل مػف نشػر التعمػيـ كانػت ميمتػو أف يعقمػف مػا ال 

عػػب يقبمػو العقػػؿ بحيػث يتقبمػػوف البنػى التػػى تسػػتبعدىـ. وبػداًل مػػف تنميػة الديمقراطيػػة والفكػر الناقػػدخ ل
التعميـ دوره فى إسكات الناس والرضا ببنية القوة فى مجتمعيـ مف  ير اعتراض وىػذا ىػو الجانػب 

 (.02: 3991)عبد السميع سيد أحمد: االستعمارى فى التعميـ 
إف ىذا يؤكد أف التبعية التربويػة تسػيـ فػى  تنميػة التخمػؼ خ وىػى إحػدى األدوات الرئيسػية  

ثػػر خطػػورة وأىميػػة فػػى تحقيػػؽ انػػدماج المجتمعػػات الناميػػة فػػى النظػػاـ األكثػػر دىػػاء واسػػتتاًراخ واألك
اء االجتمػػاعى بنػػالرأسػػمالى العػػالمى. إف مػػا يبػػدو مػػف انعػػداـ فاعميػػة النظػػاـ التربػػوى فػػى عبلقتػػو بال

واالقتصػػادى لػػيس فػػى حقيقػػة أمػػره انعػػداًما لمفاعميػػػة عمػػى اإلطػػبلؽخ ولكنػػو مظيػػر ونتيجػػة مباشػػػرة 
مػػػف المعػػػايير المسػػػتخدمة لئلشػػػارة إلػػػى تخمػػػؼ األنظمػػػة التعميميػػػة بالعػػػالـ لموقػػػؼ التبعيػػػة. وكثيػػػر 

الثالثخ كارتفاع نسػب األميػةخ أو انخفػاض نسػب المنتظمػيف بػالتعميـخ أو انخفػاض متوسػط مسػتوى 
مػػػف  اتعمػػيـ  القػػوى العاممػػػةخ كميػػا فػػػى حقيقتيػػا معػػػايير مضػػممةخ فأنظمػػة تعمػػػيـ التابعػػة تعتبػػػر صػػور 

وؿ المركػػزخ وتخػػدـ صػػوًرا مػػف البنػػاءات االقتصػػادية لػػدوؿ المركػػزخ وحيػػث إف األنظمػػة التعميميػػة لػػد
ىػػذه الػػدوؿ تعػػانى مػػف التبعيػػةخ فػػاف البنػػاءات االقتصػػادية الحديثػػة بيػػا تخػػدـ فقػػط حفنػػة بسػػيطة مػػف 
المػػواطنيفخ والمػػدارس الموجيػػة ليػػذه البنػػاءات االقتصػػادية ال يمكنيػػا سػػوى خدمػػة مجموعػػة صػػغيرة 
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ذا تأخذ المدارس عمى عاتقيا ميمة "انتقاء" و "تنسيؽ" الطبلبخ بداًل مف دورىا مف المواطنيفخ وىك
 (. 9: 3900)كماؿ نجيب، الطبيعى بوصفيا وسائط لتحقيؽ إمكانياتيـ 

إف ىذا يتيح لنا فرصة التأكيد عمى وجود امبريالية ثقافيػة وتربويػةخ يقػـو تقسػيـ العمػؿ فييػا  
 -النسػػبى – المعرفػػة والمنػػاىج والمعممػػيف  وأدوات "الخمػػؽ"  عمػػى أف يحتكػػر المركػػز تقػػديـ التػػدريس

ضػفاء الشػرعية تسػلو مف استقبلؿ ومبػادأةخ فػى حػيف يوالسمات البلزمة  أثر اليػامش بتقػديـ الػتعمـ وا 
عمػػػى ثقافػػػة المركػػػزخ أى يقػػػدـ التبعيػػػةخ وتػػػزود دوؿ المركػػػز اليػػػوامش بػػػالمعمميفخ ويتحػػػدد مػػػا الػػػذى 

 تعممو.يستأىؿ تضمينو فى المناىج و 
ذ تقػػػدـ دوؿ اليػػػػامش المتعممػػػػيفخ وتػػػذعف لعمميػػػػات النقػػػػؿ الثقػػػافىخ فانيػػػػا تضػػػػفى ضػػػػمًنا   وا 

شػرعية عمػػى ثقافػة المركػػزخ ويعػػزز ذلػؾ دولػػوخ ويحفػػزه عمػى االسػػتمرار فػػى إنتػاج الثقافػػة وتصػػديرىا 
 مما يخمؽ عمى الدواـ طمًبا مستمًرا لمتكنولوجيا والمستحدثات الجديدة.

عممى أيًضا ينطػوى عمػى تقسػيـ رأسػى لمعمػؿ بػيف بمػداف المركػز واليػامش كما أف المجاؿ ال 
 مما يخمؽ حالة االمبريالية العممية.

والمقصود باالمبريالية العممية الظاىرة التى بمقتضػاىا يقػع مركػز الثقػؿ فػى الحصػوؿ عمػى  
يشبو تمامػا مػا  المعرفة والمعمومات حوؿ بمد معيف خارج حدود ىذا البمد. وما يحدث لممعرفة والعمـ

يجػػػرى مػػػف حصػػػوؿ الػػػدوؿ الراسػػػمالية عمػػػى المػػػواد الخػػػاـ مػػػف الػػػدوؿ المتخمفػػػة بأثمػػػاف زىيػػػدة يػػػتـ 
عػػادة تصػػديرىا فػػى شػػكؿ سػػمع وأجيػػزة وأدوات نظيػػر أسػػعار مرتفعػػة خ فالعمميػػة األكثػػر  تصػػنيعيا وا 

 (.30: 3991)كماؿ نجيب، أىمية وتعقيًدا  التصنيع  تتـ ىنا خارج البمداف المتخمفة 
وعمى الصعيد العممى يقـو العالـ الذى ينتمى إلى دوؿ المركػز بجمػع البيانػات والمعمومػات  

مػػف دولػػة اليػػامشخ  الًبػػا بمسػػاعدة فريػػؽ مػػف البػػاحثيف الػػوطنييفخ ثػػـ يحمػػؿ ىػػذه المعمومػػات إلػػى 
مراكػػػزه العمميػػػة فػػػى الشػػػماؿخ حيػػػث يػػػتـ تنظيميػػػا وتحميميػػػا وتصػػػنيعياخ وصػػػيا ة النظريػػػة والتقريػػػر 

لنيػػائى عمػػى مػػرحمتيف: إحػػداىما تتعمػػؽ بمتطمبػػات اإلدارة السياسػػية لدولػػة المركػػز مػػف ىػػذه النتػػائجخ ا
وترتبط الثانية بنشر وتصدير ما تدعو إليو حاجة ىذه اإلدارة إلطبلع مواطنى وصػانعى القػرار فػى 

كػز نتيجػػة البمػداف المتخمفػة عميػػو مػف معمومػاتخ ناىيػػؾ عػف األربػاح الطائمػػة التػى تتحقػؽ لػػدوؿ المر 
 بيع ىذه المعمومات إلى اليامش.

وىكذا تظؿ الدوؿ المتقدمة عممًيا دائًما فى موقع يسمح ليا بػأف تعػرؼ عػف الػدوؿ األخػرى  
أكثر مما تعرؼ ىذه الدوؿ عف نفسياخ وتظػؿ مراكػز البحػث العممػى والجامعػات ومؤسسػات التعمػيـ 

لة تبعية كاممة لمعمـ الغربى المتقػدـخ حيػث بصفة عامةخ ورجاالتيا فى الدوؿ المتخمفة عممًيا فى حا
 تتميؼ دوًما لمحصوؿ عمى آخر تطورات المعرفة العمميةخ حتى فيما يتعمؽ ببمدانيـ وشئونيا.

نشػػر البنػػؾ الػػدولى دراسػػة بعنػػواف  ورقػػة عمػػؿ لقطػػاع التعمػػيـ  حػػدد فييػػا  ٜٗٚٔوفػػى عػػاـ  
لكػػارنوى لكػػى يبػػرز لنػػا آراءه مػػف سياسػػتو فػػى ميػػداف التعمػػيـخ وشػػكمت تمػػؾ الورقػػة خبلصػػة أخػػرى 
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خػػػبلؿ مناقشػػػتو لػػػدور المؤسسػػػات الدوليػػػة بالنسػػػبة لسياسػػػات التعمػػػيـ فػػػى دوؿ العػػػالـ الثالػػػث بصػػػفة 
 )مارتف كارنوى: مجمة مستقبؿ التربية، اليونسكو(.خاصة 
إف ىنػػػػاؾ عػػػػدًدا مػػػػف االفتراضػػػػات حػػػػوؿ كيػػػػؼ تكػػػػوف المؤسسػػػػات الدوليػػػػة  بمػػػػا فييػػػػا تمػػػػؾ  

ة فػػى الػػدوؿ المتقدمػػة التػػى تقػػدـ عوًنػػا دولًيػػا  ميتمػػة بيػػذا القػػدر بشػػؤوف التعمػػيـ المؤسسػػات الموجػػود
الدولىخ ولماذا؟ وعمى وجو الخصوصخ كيؼ توجد أنماط معينة مف اإلصبلحات التعميمية ولماذا؟ 
لقد قيؿ إف الدوؿ  المتمقية  تطمب أنواًعا معينة مف الخبػرة أو الحمػوؿ لمشػكبلت معينػةخ وأف الػدوؿ 

انحػػة  والمؤسسػػات الدوليػػة تتجػػاوب مػػع تمػػؾ المطالػػب. وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فػػاف مشػػكمة تزويػػد  الم
تعميـ ابتدائى وثانوى بتكاليؼ منخفضة وجودة عالية فى الوقت نفسو قد أدى إلى نوع مف التجاوب 

ب الػػذى تمثػػؿ فػػى الوسػػائؿ التعميميػػة  التميفزيػػوف والراديػػو . وقػػد أدت الحاجػػة إلػػى تعمػػيـ ريفػػى مناسػػ
إلػػى العنايػػة بػػالتعميـ  يػػر النظػػامى. ولكػػف مػػا يسػػتحؽ الجػػدؿ حولػػو ىنػػا مػػا يتصػػؿ بالمؤسسػػات مػػف 

اىيريػػػةخ وأف ىػػػذه المطالػػػب تعكػػػس احتياجػػػات محيػػػث إنيػػػا وحػػػدىا التػػػى تتجػػػاوب مػػػع المطالػػػب الج
 (.20)مارتف كارنوى: مجتمعات الدوؿ النامية 

ت المعونػة الفنيػة تتميػز بػروح الخبػرةخ ووكػاال خومف ناحية أخرى فقد قيؿ إف الػدوؿ المانحػة 
بمعنى أف خبراء دولييف لدييـ المعرفة التى اكتسبوىا مف خبرات قومية متعددة ينظمػوف إصػبلحات 
تعميميػػة قوميػػة فػػى الػػدوؿ ذات الػػدخوؿ المختمفػػة مػػف خػػبلؿ الحكومػػة المحميػػة؛ ألنيػػـ أقػػدر بطريقػػة 

التعميميػػة أكثػػر مػػف المخططػػيف التعميميػػيف  أفضػػؿ عمػػى تقػػديـ وتقػػويـ التغيػػرات الناجحػػة فػػى الػػنظـ
المحميػػػيف. وىكػػػذا فػػػاف الخبػػػرة تركػػػز عمػػػى المسػػػتوى الػػػدولىخ وىػػػذه الخبػػػرة تكػػػوف فػػػى وضػػػع أفضػػػؿ 

 القتراح التغيير أكثر مف السياسييف أو التكنوقراطييف األقؿ معرفة.
ؿ ورأى كػػػػػارنوى أف دور الوكػػػػػاالت الدوليػػػػػة فػػػػػى إحػػػػػداث التغييػػػػػر فػػػػػى الػػػػػدوؿ ذات الػػػػػدخو  

رجوازيػػػة و المنخفضػػػة ىػػػو بغػػػرض توجيػػػو ىػػػذا التغيػػػر فػػػى اتجاىػػػات معينػػػة تتماشػػػى مػػػع مصػػػالح الب
الدولية المتقدمة والبرجوازيات فى الدوؿ التابعة نفسياخ كذلؾ فاف التوصيات التػى توضػع ونوعيػات 

التقسيـ التمويؿ المتاح مف أجؿ التعميـ يتحتـ عمييا أف تتماشى مع مفيـو الرأسمالييف الدولييف عف 
الدولى لمعمؿ  المكاف الذى يتـ فيو اإلنتاج وكيفية اإلنتػاج خ وكػذلؾ يتوجػب أف تكػوف متماشػية مػع 
المفيوـ القومى لمبورجوازييف بالنسبة لدورىـ فى المشاركة فى الفائض. ويخضع كؿ مف المفيػوميف 

المتغيػػػرة لمصػػػراع مػػػف أجػػػؿ سػػػطوة الطبقػػػات السػػػائدة فػػػى الػػػدوؿ ذات الػػػدخؿ المػػػنخفض والظػػػروؼ 
لمسػػمطة فػػػى الػػػدوؿ الصػػناعية. ولكػػػف رد فعػػػؿ الوكػػاالت بالنسػػػبة لتمػػػؾ الصػػراعات ينػػػزع ألف يكػػػوف 
ىادًئا؛ بمعنى أنو يبقى نفسو عمى ىامش الصراعخ وال يدخؿ فػى قمػب الصػراع نفسػو. وتحػاوؿ تمػؾ 

ت ر ال تحػػػوؿ السػػػمطة بطريقػػػة جذريػػػة مػػػف الطبقػػػايػػػالوكػػػاالت دفػػػع المجتمعػػػات فػػػى اتجاىػػػات لمتغي
المحميػػة السػػائدة المتحالفػػة مػػع البورجػػوازييف المنتمػػيف لمعواصػػـ الكبػػرىخ وبػػذلؾ تحػػاوؿ أف تسػػيطر 
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عمػػى التغيػػر بطريقػػة معينػػةخ فالوكػػاالت تػػدخؿ فػػى الصػػراعخ ولكنيػػا ال تبقػػى محايػػدة: فينػػاؾ وضػػع 
 .(11)مارتف كارنوى:تعضده وتستخدـ خبرتيا الفنية التى تدافع عنيا  ومواردىا  لكى تؤكده 

ومنذ زمف ليس ببعيدخ ذىب معظـ القػادة والمخططػيف فػى الػببلد التػى يسػود فييػا  اقتصػاد  
السػوؽ  إلػى أف حػؿ مشػػكمة الفقػر بتوقػؼ عمػػى التوسػع السػريع فػى اإلنتػػاج االقتصػادى. ولكػف ىػػذا 
الحؿ لـ يتحقؽ لسببيف: أحدىما أنو ثبت أف زيادة اإلنتاج أعسر ممػا يتصػورخ واآلخػر أف النصػؼ 

قر مف السكاف لـ يصبح أحسف حاال خ عمى الر ـ مما دلت عميػو اإلحصػاءات مػف زيػادة دخػؿ األف
ذىب القادة وصانعو السياسة إلى أف التعمػيـ ىػو مػف المتغيػرات  خالفرد فى تمؾ الببلد. وفيما مضى

 األساسػػية فػػى زيػػادة اإلنتػػاج وحػػؿ مشػػكمة الفقػػرخ وأف التنميػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية لػػف تمبػػث أف
تتحقؽ متى ارتفع معدؿ التعميـ ومحػو األميػةخ وزاد عػدد سػنوات التعمػيـ بػيف صػفوؼ القػوة العاممػة. 
وتوسػػعت بػػبلد اقتصػػاد السػػوؽ فػػى أنحػػاء العػػالـ فػػى الػػنظـ التعميميػػةخ ولكػػف التنميػػة االقتصػػادية لػػـ 

نػػػؾ لتجػػػد اآلف فػػػى كثيػػػر مػػػف الػػػببلد أف القػػػوة العاممػػػة أصػػػبحت أكثػػػر تع  خممػػػاتحػػػدث بالضػػػرورة. وا 
والػػدخؿ الفػػردى أشػػد ارتفاعػػا ممػػا كػػاف عميػػو فػػى العقػػد السػػادسخ ولكػػف الفقػػر المػػدقع بػػيف جميػػور 
السػكافخ وارتفػػاع معػدؿ البطالػػة ال يػػزاالف عمػى مػػا ىمػا عميػػو. وقػػد أضػيفت إلػػى ذلػؾ ظػػاىرة جديػػدة 

 (.2، 3950)كارنوى: ىى ارتفاع مستوى التعميـ بصورة محسوسة بيف العاطميف 
زاء ىػػذه ا  أخػػذ القػػادة والمخططػػوف يػػدركوف بالتػػدريج أف النمػػو االقتصػػادى وحػػده  خلظػػروؼوا 

لف يحؿ مشكمة الفقر حبل سػريعا يكفػى لمواجيػة الضػغط السياسػى الػداخمىخ وأصػبح توزيػع اإلنتػاج 
فى بداية عقػد مثػؿ عقد السػبعينيات مػف القػرف العشػريف  ضػرورة ممحػة مػف ضػرورات التنميػةخ كمػا 

كمػػػا كػػػػاف لػػػو فػػػػى عمميػػػة النمػػػػو  خدور أساسػػػى فػػػػى إعػػػادة توزيػػػػع الػػػدخوؿ وجػػػب أف يكػػػوف لمتعمػػػػيـ
االقتصػػادى. ولكػػف العبلقػػة بػػيف التعمػػيـ وتوزيػػع الػػدخوؿ أقػػؿ وضػػوحا مػػف االرتبػػاط بينػػو وبػػيف النمػػو 
ف  االقتصادىخ ذلؾ االرتباط الذى ترجع قوتو إلػى اسػتثمار رأس المػاؿ البشػرى فػى عمميػة النمػوخ وا 

، 3950)كػارنوى: الستثمار رأس الماؿ البشػرى أقػؿ ممػا يظػف فػى األصػؿ  كاف العائد االقتصادى
1.) 

وفػػى اإلمكػػاف أف نفيػػـ أف األفػػراد الػػذيف نػػالوا حًظػػا أوفػػر مػػف التعمػػيـ يتقػػدموف مػػف الناحيػػة  
االقتصػػادية عمػػى مػػف عػػداىـ. وبامكاننػػا أيًضػػا أف نتصػػور أنػػو إذا تسػػاوت الظػػروؼخ وتمقػػى أبنػػاء 

مػػيـ أكبػػر ممػػا تمقػػاه أبنػػاء األسػػر ذات الػػدخؿ المتوسػػط أو العػػالىخ فانػػو لػػف تمػػر الفقػػراء قػػدًرا مػػف التع
واأل نياء إلى فقراء. وىػذا ىػو مفيػـو  االنتقػاؿ  فػى خ عشروف سنة حتى يتحوؿ الفقراء إلى أ نياء 

نػاؿ خ توزيع الػدخوؿخ ودور التعمػيـ فػى ذلػؾ ال لػبس فيػو وال  مػوض؛ فمػف نػاؿ نصػيًبا مػف التعمػيـ 
مػػف الػػدخؿخ بشػػرط أف تػػوزف أقػػدار الرجػػاؿ بعمميػػـ ال بشػػرؼ آبػػائيـخ والمشػػكمة فيمػػا يتعمػػؽ نصػػيًبا 

بانتقػاؿ الػػدخوؿ أنيػػا قممػػا تنتقػؿ بالقػػدر الكػػافى لمقضػػاء عمػى الطبقػػات االجتماعيػػة الدائمػػةخ والسػػبب 
فػػػى ذلػػػؾ أف أبنػػػاء األ نيػػػاء يحصػػػموف بفضػػػؿ أمػػػواليـ عمػػػى حػػػظ مػػػف التعمػػػيـ أوفػػػر مػػػف حػػػظ أبنػػػاء 
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ءخ وىكػذا يصػبح التعمػيـ أداة لئلبقػاء عمػػى األوضػاع االجتماعيػة واالقتصػادية القائمػة وانتقاليػػا الفقػرا
مف جيػؿ إلػى جيػؿخ بػداًل مػف أف يكػوف أداة النتقػاؿ الػدخوؿ مػف طبقػة إلػى أخػرىخ وىػذا لػـ يصػدؽ 

 عمى المجتمعات الرأسمالية فحسبخ بؿ أيًضا عمى المجتمعات االشتراكية خ ولكف بدرجة أقؿ.
وىذا الدور الذى يقـو بو التعميـ ىو دور مقصود إلى حد ماخ وبياف ذلؾ أف المجتمع الذى  

ال يتػيح لمفبلحػيف والعمػاؿ  ختسيطر فيو المصالح الرأسمالية مف داخميػة وخارجيػة عمػى أقػدار الدولػة
مػػػف فػػػرص التعمػػػيـ أكثػػػر ممػػػا يتػػػيح ألبنػػػاء البورجػػػوازييف والطبقػػػة الوسػػػطى. ولكػػػف شػػػطًرا مػػػف ىػػػذه 

لمشػػػكمة يتمثػػػؿ فػػػى أف اآلبػػػاء ذوى الػػػدخوؿ العاليػػػة ممػػػف أصػػػابوا حًظػػػا أوفػػػر مػػػف التعمػػػيـ واشػػػتغموا ا
يحرصوف عمى أف يكوف أبناؤىـ أوفر حًظا مف العمـ مف أبناء العمػاؿ والفبلحػيف  خباألعماؿ العقمية

 (.1: 3950)كارنوى، 
قػات االجتماعيػة عػف ومف ىنا كاف مف العسير تحقيؽ المساواة فى الدخوؿ بيف جميع الطب 

طريؽ التعميـ فى مجتمع يتفػاوت فيػو توزيػع الػدخؿ تفاوتػا كبيػرا. بيػد أف ىنػاؾ مجػااًل آخػر لممسػاواة 
فى الدخوؿخ وىو التقريب بيف الحد األدنى والحد األعمى مف الدخوؿ فى المجتمع. فاذا تحقػؽ ذلػؾ 

ذا تحقػؽ النمػو االقتصػ ادى حصػؿ أصػحاب الػدخوؿ قمت الفروؽ بػيف الطبقػات بصػورة ممحوظػةخ وا 
 الدنيا عمى نصيب أوفر مما يحصموف عميو فى االقتصاد الذى يتفاوت فيو توزيع الدخوؿ.

 والسؤاؿ اآلف: ما ىو دور التعميـ فى التقميؿ مف تفاوت الدخوؿ؟ 
ىنػػاؾ آراء نظريػػة أنػػو متػػى تكافػػأت فػػرص التعمػػيـ بػػيف السػػكاف تكافػػأ توزيػػع الػػدخوؿخ ومتػػى  

عمػػيـ ومسػػتوى الػدخؿ الفػػردى أصػػبح توزيعيمػػا أقػػرب إلػى المسػػاواةخ ولكػػف ىنػػاؾ مػػا ارتفػع مسػػتوى الت
وأبرز مػا يمكػف سػوقو ىنػا أف توزيػع  (.1: 3950)كارنوى، يدعو إلى الشؾ فى صحة ىذه اآلراء 

رأس الماؿ البشرى ال يؤثر فى أحسف األحواؿ إال فى توزيػع األجػور والمرتبػات التػى ال تمثػؿ عمػى 
مف الدخؿ القومىخ أما النسبة الباقية فيى تمثؿ عائػد رأس المػاؿ واألرضخ وىػو  %ٓٙأكثر تقدير 

مػػوزع بطريقػػة أبعػػد عػػف العدالػػة مػػف توزيػػع رأس المػػاؿ البشػػرىخ وأقػػؿ خضػػوعا إلعػػادة التوزيػػع فػػى 
الببلد الرأسمالية مف التعميـ والتدريبخ ولذلؾ فػاف تغيػر توزيػع األجػور والمرتبػات عػف طريػؽ إحػدى 

 التعميمية ال يؤثر إال فى أقؿ مف ثبلثة أخماس توزيع الدخؿ الكمى.السياسات 
فاف األبحاث اإلمبريقية فى الواليػات المتحػدة األمريكيػة التػى  –فيما يشير كارنوى  –كذلؾ  

أجراىا أصحاب نظرية رأس الماؿ البشرىخ ستمقى ظبلال مػف الشػؾ عمػى االعتقػاد القػديـ القائػؿ إف 
قائيػػػا إلػػػى زيػػػادة المسػػػاواة فػػػى األجػػػور والمرتبػػػات. ويػػػرى كػػػؿ مػػػف  منسػػػر  زيػػػادة التعمػػػيـ تػػػؤدى تم

لـ يكف  ٜٜٙٔإلى  ٜٖٜٔو تشزويؾ  أف أىـ عامؿ يفسر تفاوت األفراد فى الواليات المتحدة مف 
ىو تفاوت التعميـخ بؿ كاف ىو البطالة الدورية. وقد أوضح  أديمماف  و موريس  أف توزيع الػدخوؿ 

يػػزداد تفاوتًػػا كممػػا ازدادت دخػػوؿ عػػدد كبيػػر مػػف األفػػرادخ وأف الػػببلد ذات الػػدخوؿ فػػى الػػببلد الناميػػة 
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توجػػػد فييػػػا قػػػوى عاممػػػة ذات مسػػػتوى عػػػاؿ مػػػف التعمػػػيـ المتوسػػػط  خالعاليػػػة والتوزيػػػع  يػػػر المتكػػػاف 
 (.1: 3950)كارنوى، 
مػيـ وىكذا لـ يعػد فػى وسػع صػانع السياسػة أف يسػمـ بالحقيقػة القائمػة إف ارتفػاع مسػتوى التع 

بيف السكاف يؤدى آلًيػا إلػى المسػاواة فػى توزيػع الػدخوؿخ وأف المسػألة تػرتبط أكثػر بانتيػاج سياسػات 
 أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية.

خ عمػى وجػو التحديػدخ أف مجيػودات  Levin, Coleman, Jencksوقد أوضحت أبحػاث  
اؿ واألقميػػات. وأوضػػحت أبحػػاث اإلصػػبلح والتوسػػيع فػػى التعمػػيـ لػػـ تػػؤد إلػػى إزالػػة فقػػر أطفػػاؿ العمػػ

Collins, Hurm  أف الخمفيػػػػة االجتماعيػػػػة لمطفػػػػؿ ىػػػػى التػػػػى تػػػػؤثر فػػػػى مسػػػػتواه االقتصػػػػادى
ف أكمػػؿ تعميمػػوخ وحينمػػا يتسػػاوى المسػػتوى التعميمػػىخ فػػاف المتغيػػر  واالجتمػػاعى فػػى الكبػػرخ حتػػى وا 

د االقتصػادى لفػرد مػا االجتماعى ىو الذى يؤثر فػى وضػعية الفػرد االجتماعيػة واالقتصػادية. والعائػ
مػػف التربيػػةخ يتحػػدد بطبقتػػو االجتماعيػػةخ وأف االختبلفػػات بػػيف البػػيض والسػػود فػػى الواليػػات المتحػػدة 

)حسػف األمريكية فيما يتعمؽ بعائد التعميـ قد يزوؿ حينما يتسػاوياف فػى مسػتوى الطبقػة االجتماعيػة 
 (.100: 3905البيالوى، 
أف Jencks Et. Al Berg Bedrosain بيػا  وأوضػحت األبحػاث اإلمبريقيػة التػى قػاـ 

العبلقػػػة بػػػيف التربيػػػة المدرسػػػية ومسػػػتوى أداء العمػػػؿ فػػػى حقػػػوؿ اإلنتػػػاج ىػػػى عبلقػػػة  يػػػر وطيػػػدةخ 
ومازالت تمثؿ مشكمة فى مجاؿ البحث التربوىخ أى أنيا ليست بمثػؿ تمػؾ البسػاطة التػى تقػدميا لنػا 

نتػػػػائج كػػػػـ كبيػػػػر مػػػػف األبحػػػػاث  Collinsنمػػػػاذج عمػػػػـ اجتمػػػػاع التربيػػػػة التقميػػػػدى. ولقػػػػد اسػػػػتعرض 
اإلمبريقيػػة ليؤيػػد دعػػواه فػػى أف مػػا يعمػػـ فػػى المدرسػػة مػػف ميػػارات معرفيػػة لػػيس لػػو صػػمة بتحسػػيف 

خ وذىب إلى ما ىػو أبعػد مػف ذلػؾخ فيؤكػد Squires, Robertإنتاجية العمؿ. وكذلؾ فعؿ كؿ مف 
يػػاف معوقًػػا إلنتاجيػػة العمػػؿ أف مػػا يػػتعمـ فػػى المدرسػػة مػػف ميػػارات معرفيػػة قػػد يكػػوف فػػى بعػػض األح

ذاتيػػاخ ويػػدلؿ كػػولنز أيًضػػا عمػػى أف فػػى التػػدريب والتعمػػيـ الفنػػى عمػػى وجػػو الخصػػوص يسػػتفاد مػػف 
خبرة العمؿ الفعمية أكثر مما يسػتفاد مػف التعمػيـ المدرسػى. وأثػارت األبحػاث اإلمبريقيػة التػى أجراىػا 

التحصػػيؿ الدراسػػى مػػف جيػػةخ التسػػاؤؿ حػػوؿ عبلقػػة التربيػػة المدرسػػية و  Beird, Bergكػػؿ مػػف 
 (.100: 3905)حسف البيالوى، واإلعداد لمعمؿ مف جية أخرى 

ذا كانت ىنػاؾ أوجػو نقػد صػوبت لمنظريػة األساسػية التػى قامػت عمييػا قضػية التبعيػة فػى   وا 
التربيةخ مما ال يتسع المقاـ لتفصيموخ وىى نظرية : المركز/ اليامشخ إال أننا لمسنا كيؼ أمكف لنػا 

ض المظاىر التعميمية التػى انطػوى عمييػا المشػيد التربػوى فػى الكثػرة الغالبػة مػف دوؿ العػالـ فيـ بع
 (:22: 3991)كماؿ نجيب، الثالثخ وفضبًل عف ذلؾ فاف ىذه النظرية تفيد جوانب مثؿ 
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أنيػا تزودنػا بمنظومػة مفاىيميػة الزمػة لمحػػديث فػى موضػوع التعمػيـ والنظػاـ العػالمى تسػػمح  -ٔ
نظػػاـ العػػالمى وتحميػػؿ مواقػػع الػػدوؿ أو المجتمعػػات المتضػػمنة فيػػو خ كمػػا لنػػا بطػػرح فكػػرة ال

 تيسر فيـ عممية توزيع المصالح داخميا .
أنيا توضح أنماط الصراع بػيف المركػز واليػامشخ ثػـ فػى داخػؿ كػؿ مػف المركػز واليػامش.  -ٕ

 كمػػػػا تكشػػػػؼ عػػػػف األدوار المختمفػػػػة لؤلبنيػػػػة االقتصػػػػادية والسياسػػػػية واإلعبلميػػػػة والثقافيػػػػة
 والتعميمية والعبلقات بينياخ فى ظؿ وجود نظاـ لمسيطرة العالمية.

أنيػػا توضػػح كيػػؼ تسػػتطيع الطبقػػة الحاكمػػة فػػى دوؿ المركػػز اختػػراؽ دوؿ اليػػامش والتػػأثير  -ٖ
عمى سياسػاتيا مػف خػبلؿ أدوات عػدة مثػؿ الشػركات دوليػة النشػاط والتػأثير عمػى سياسػاتيا 

 ومؤسسات التمويؿ الدولية.
ذاؾ أف تمػػؾ النظريػػة تتنػػاوؿ موضػػوع التبعيػػة باعتبػػار أنػػو محصػػمة خ لػػيس وأىػػـ مػػف ىػػذا و  -ٗ

فقط لمييمنة الخارجية خ بػؿ تمعػب الفئػات الحاكمػة باليػامش جانبػا ميمػا فػى تحقيػؽ عبلقػة 
 الييمنة والتبعية فى بمدانيا.

ومػػا تبعػػو مػػػف سػػقوط منظومػػػة الػػدوؿ االشػػػتراكيةخ  خوليػػذاخ فػػر ـ سػػػقوط االتحػػاد السػػػوفيتى 
اد الواليػػػات المتحػػػدة بالييمنػػة والسػػػيطرة عمػػػى المسػػتوى العػػػالمىخ ممػػػا تػػـ تمخيصػػػو فيمػػػا سػػػمى وانفػػر 

بالنظاـ العالمى الجديدخ إال أف نظرية المركز/ اليامشخ تستمر صػبلحيتيا فػى التفسػير والتنظيػر خ 
بػيف إذ ال تختمؼ مبلمح ىذا النظاـ الجديد عف القديـخ بؿ تتوافر لو كؿ خصائص التوزيع اليرمػى 

المركػػز واليػػوامش خ واالسػػتغبلؿ القػػائـ داخػػؿ كػػؿ منيػػا خ وفيمػػا بينيػػا. ويبػػدو أف السياسػػة الجديػػدة 
فػى سػبيؿ إدمػاج مجتمعػات  خالستخداـ دوؿ المركز لئلرىاب الدولى والبطش السافر والقوة الغاشػمة

لتػى درجػت عمػى إف ىػو إال امتػداد منطقػى لسياسػاتيا اإلرىابيػة ا خالعالـ الثالػث فػى السػوؽ العػالمى
 استخداميا حيف تحؿ بيا األزمات.

ات ىيمنػػػة وتبعيػػػة ودمػػج مجتمعػػػات العػػالـ الثالػػػث فػػى السػػػوؽ العػػػالمىخ يتطمػػب قيػػػاـ عبلقػػ 
تربوية بيف شعوب الشػماؿ والجنػوبخ فيػذه العبلقػات تقػوـ بػدور ارتكػازى فػى عقمنػة عممية وثقافية و 

ة اسػتغبلؿ الشػماؿ لثػروات واقتصػاديات الييمنػة االقتصػاديةخ وىػى شػرط أساسػى مػف شػروط ديمومػ
الجنوب. ويوظؼ الشماؿ إمكانياتو الفنية الضخمة ووسائؿ اإلعبلـ وقنوات االتصاؿ المختمفة لكى 
يخضع ثقافات الجنوب لتوجياتوخ وما يقتنع بػو مػف إيديولوجيػة خاصػة. كمػا يقػـو الشػماؿ بتصػدير 

رىا بأنيا ىى التجربة الحياتية الناجحة والمثالية تجربتو الحياتية والحضارية وتعميميا عالمًياخ ويصو 
 والتى تستحؽ دوف  يرىا أف تكوف نموذًجا جديًرا باالقتباس والمحاكاة .
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   التعميـ يعاود إنتاج النظاـ االجتماعى القائـ:
وحػػاوؿ عمػػـ اجتمػػاع التربيػػة أف يبػػيف أف االلتحػػاؽ بالمدرسػػةخ ر ػػـ ظػػاىر األمػػرخ ال يجعػػؿ  

اؿ مػػػف التعمػػػيـ متسػػػاوية. وقػػػد قامػػػت استقصػػػاءات عديػػػدة حاولػػػت أف تثبػػػت العبلقػػػة حظػػػوظ األطفػػػ
الثقػػافى لمطػػبلب مػػف جيػػةخ وبػػيف إيقػػاع النمػػو لػػدييـ وجػػدوى  –الموجػػودة بػػيف المنشػػأ االجتمػػاعى 

المدرسػػػة مػػػف جيػػػة أخػػػرى. وسػػػواء تناولػػػت ىػػػذه االستقصػػػاءات مرحمػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿخ أو عنيػػػت 
خ أو التعمػػيـ الثػػانوىخ أو عنيػػت بػػبعض المػػواد الخاصػػةخ أو بحػػث موضػػوع بمعاىػػد التعمػػيـ االبتػػدائى

النجاح فى التعميـ العالىخ أو اىتمت بجممة المراحؿ التعميميةخ فانيا تصؿ إلى تقرير نتيجة واحدةخ 
وىػػى أف المعػػدؿ المتوسػػط لمنمػػو منػػذ السػػنوات األولػػى لمعمػػؿخ يتغيػػر تبعػػا لمسػػتوى البيئػػة المحيطػػة 

األثر الجيػد ليػذه البيئػة يتجمػى منػذ دخػوؿ المدرسػةخ ثػـ يرسػخ ويتأكػد خػبلؿ المراحػؿ بالطالبخ وأف 
التاليػػػػة المتعاقبػػػػةخ ومسػػػػتوى األداء الػػػػذى يقدمػػػػو الطالػػػػب متوقػػػػؼ عمػػػػى مسػػػػتوى ذلػػػػؾ  القػػػػواـ  أو 
 الجػػوىر  الػػذى وفرتػػو البيئػػة منػػذ البدايػػة والػػذى يقػػوى ويمكػػف لنفسػػو باسػػتمرار بحيػػث تكػػوف سػػرعة 

نياية الدراسة تابعة لوخ وىذه العوامؿ تمعب دوًرا ميًما أيًضا لدى العائبلت الريفيةخ تمػؾ التقدـ حتى 
العائبلت التى تجد عسرا فى تمثؿ القيـ المدرسية والتى تيب الصدارة لؤلعماؿ اليدوية عمى حساب 

 (.179: 3903)غى أفانزينى، األعماؿ الفكرية 
جمتػػرا وفػػى السػػويد عػػف أف اليػػوة بػػيف توزيػػع لقػػد كشػػفت دراسػػات متعػػددة فػػى فرنسػػا وفػػى ان 

الطبقات االجتماعية وبيف مدى كونيا ممثمة فى مؤسسات التعميـ تزداد عمقا فى المراحػؿ المتقدمػة 
مػػف التعمػػيـخ وتبمػػغ أوجييػػا فػػى التعمػػيـ الجػػامعىخ ممػػا يػػؤدى إلػػى تبػػايف فػػى حظػػوظ االنتسػػاب إلػػى 

مسئوولية أعمى. والفػارؽ المبػدئى فػى مػدى التحسػس  والتى تمنح خالميف التى تتطمب تأىيبًل طويبلً 
بقيمػػػػة الثقافػػػػة يتزايػػػػد عبػػػػر مراحػػػػؿ الدراسػػػػةخ وىييػػػػات أف تقضػػػػى عميػػػػو تمػػػػؾ الدراسػػػػة. صػػػػحيح أف 
فرضػػػػيات متباينػػػػة تقػػػػدـ مػػػػف أجػػػػؿ ىػػػػذه الظػػػػواىرخ إذ تعػػػػزى إلػػػػى العوامػػػػؿ االقتصػػػػاديةخ أو الموقػػػػع 

قائمة بيف بنية لغة الحديث وبنيػة لغػة المدرسػةخ الجغرافىخ أو إلى مستوى الطموحخ أو إلى الفجوة ال
أو إلػػى االنفصػػاـ القػػائـ بػػيف االىتمامػػات التػػى يمجػػدىا المحػػيط اليػػومىخ تمػػؾ التػػى يحترميػػا المعمػػـ 
ويتطمبياخ أو أخيرا إلى ما نجده لػدى الطبقػات العماليػة والريفيػة مػف ألفػة لمنتػاج الفكػرى الػذى تيسػر 

ولكف أًيػا كانػت التفسػيرات فانيػا تقػود إلػى القػوؿ بػأف المدرسػة  خرسةمعرفتو المسبقة النجاح فى المد
 (.100، 3903)غى أفانزينى: لـ تكف كافية لتحقيؽ الديمقراطية فى المجتمع 

أف التعميـ يسيـ فى  Bourdieu-Passeronباسروف  –ومف ىنا فقد أكد كؿ مف بورديو  
ؾ عمػػى تثبيتػػو واسػػتمرارهخ فكيػػؼ يكػػوف ذلػػؾ؟ إعػػادة إنتػػاج النظػػاـ االجتمػػاعى القػػائـ خ فيسػػاعد بػػذل

 (.91: 3903)جميؿ إبراىيـ، 
باسػػػػػروف خ أنػػػػػو ال يمكػػػػػف فيػػػػػـ أيػػػػػة ظػػػػػاىرة تعميميػػػػػة كتمثيػػػػػؿ الفئػػػػػات  –فػػػػػى رأى بورديػػػػػو  

االجتماعيػػة المختمفػػة فػػى مراحػػؿ التعمػػيـخ أو تمثيػػؿ الجنسػػيف أو نسػػبة المتخػػرجيف ... إلػػخخ مػػا لػػـ 
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لعبلقات التػى تتعمػؽ بيػا"خ وبشػكؿ عػاـ مػا لػـ يػتـ إرجاعيػا إلػى توضع ىذه الظاىرة ضمف "أنظمة ا
"نظاـ التعميـ وبنية العبلقات الطبقية"خ ذلؾ أف أية ظاىرة تعميميػة إنمػا تظيػر فييػا دائمػا بنيػة نظػاـ 

%خ وعنػػػد أبنػػػاء العمػػػاؿ مػػػف ٕ,ٚ% إلػػػى ٔ,ٔالتعمػػػيـ فػػػى فرنسػػػا عنػػػد أبنػػػاء العمػػػاؿ الػػػزراعييف مػػػف 
%خ بينمػا ازدادت ىػذه الفػرص مػف ٛ,ٓ% إلػى ٖ,ٗبنػاء الفبلحػيف مػف %خ وعنػد أٖ,ٗ% إلى ٔ,ٖ
% لػػدى ٔٚ,٘% إلػػى ٗ٘,ٗ% لػػدى أبنػػاء الكػػوادر العميػػا والميػػف الحػػرةخ ومػػف ٛ٘,ٚ% إلػػى ٖٛ,ٓ

 أبناء الصناعييف.
إف ىذه الزيادات المجردة والخاـ ال تعنى خ بحد ذاتيا خ أف التعميـ العالى ينحو إلى تحقيؽ  

أكثػػػر ديمقراطيػػػة. وال ُبػػػدَّ مػػػف تحديػػػد كامػػػؿ معناىػػػا االجتمػػػاعى لموقػػػوؼ عمػػػى  عبلقػػػات اجتماعيػػػة
الوظيفػػة االجتماعيػػة لمتعمػػيـ العػػالى. مػػف ىػػذه الزاويػػة يمكػػف القػػوؿ إف زيػػادة الفػػرص التعميميػػة عنػػد 

ف كانػػت بنسػػبة  %خ ال يمكػػف أف يكػػوف ليػػا المعنػػى نفسػػو الػػذى تتخػػذه الزيػػادة ٓ٘ٔأبنػػاء العمػػاؿخ وا 
ف لـ تتعد األخيرة نسػبة الحاصمة فى  %خ ذلػؾ أف الزيػادة التػى تميػز ٓٗفرص أبناء الصناعييفخ وا 

لػـ تجعػؿ بعػد مػف التعمػيـ العػالى مسػتقببل معقػوال أو  خالفرص الجامعية ألبناء العماؿخ ر ـ ارتفاعيا
 خاصػػة إذا –محػػتمبل بالنسػػبة ليػػذه الفئػػة االجتماعيػػة. أمػػا الزيػػادة الحاصػػمة عنػػد أبنػػاء الصػػناعييف 

أضفنا إلييا اسػتئثار ىػذه الفئػة بالمػدارس الكبػرى وبعػض أنػواع الدراسػات العاليػة الخاصػة كالسػينما 
فتنحػػو إلػػى تحقيػػؽ شػػ  مػػف  –والمسػػرح والتصػػويرخ وىػػى  يػػر محسػػوبة فػػى اإلحصػػاءات السػػالفة 

 اإلشباع التعميمى بالنسبة ليذه الفئة االجتماعية.
لكميػػػات المختمفػػػة ُيظيػػػر أف زيػػػادة تمثيػػػؿ ثػػػـ إف حسػػػاب الفػػػرص المشػػػروطة لمػػػدخوؿ إلػػػى ا 

خ دوف أف تصػاحبيا أيػة زيػادة فػى تمثػيميـ فػى  الطبقات الدنياخ اقتصرت عمى كميات اآلداب والعمػـو
الكميػػات األخػػرى األكثػػر قيمػػة كالطػػب والصػػيدلة واليندسػػة. وعمػػى العكػػسخ فػػاف زيػػادة تمثيػػؿ أبنػػاء 

تحػوؿ أبنػاء الطبقػات العميػا أكثػر فػأكثر عػف ىػذه الطبقات الدنيا فى كميات اآلداب والعمػـو صػاحبو 
 اجتماعًيا. –الكميات وتوجييـ بنسب أعمى فأعمى باتجاه الكميات األكثر مردوًدا اقتصادًيا 

وىكذا يمكف االستنتاج بأف الزيادة الحاصمة ال تمثؿ أية ديمقراطيػة تعميميػة بقػدر مػا تشػكؿ  
جامعيةخ عند مختمؼ الفئات االجتماعيةخ وبذلؾ يكوف نوًعا مف  اإلزاحة إلى أعمى  لبنية الفرص ال

)جميؿ إبػراىيـ، نظاـ التعميـ قد كرس مف خبلؿ منطقو الخاصخ االمتيازات الثقافية لمفئات السائدة 
3903 :91.) 
وال عجػػػػػػػب إذف أف يعتبػػػػػػػر  بورديػػػػػػػو  و باسػػػػػػػروف  دور المعممػػػػػػػيف فػػػػػػػى معػػػػػػػاودة اإلنتػػػػػػػاج  

عمى شاكمة تبلميذ أياـ زماف ونمطيـ التقميدىخ ليـ مف خبرتيـ  االجتماعى دوًرا مركزًياخ فالمعمموف
التربوية الكميػة مػا يجعميػـ متػأىبيف لمعمػؿ مػف أجػؿ ديمومػة نظػاـ القػيـ الػذى يرتكػز عميػو رأسػماليـ 
الثقػػافىخ وىػػـ بالتػػالى ال يتورعػػوف عػػف تقػػدير التبلميػػذ الػػذيف يبػػدوف فػػى سػػموكيـ تمػػؾ القػػيـ بالػػذات. 
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وف ىمة الطبلب ويبخسونيـ حقيػـ فػى أف يكونػوا مػا ىػـ عميػوخ ويحممػونيـ عمػى ولذلؾ يثبط المعمم
 (.177: 3903)بورديو وباسروف،االعتقاد بأىمية محاولتيـ لمفوز بالرأسماؿ الثقافى ذاتو 

وممػػػا يؤيػػػد حكمػػػة التحميػػػؿ الػػػذى قػػػاـ بػػػو  بورديػػػو  و باسػػػروف  ىػػػو أف المعممػػػيف يعتقػػػدوف  
قػػدمونيا لمطػػبلب بحػػد ذاتيػػاخ وذلػػؾ شػػاىد واقعػػى صػػريح عمػػى فعاليػػة عموًمػػاخ بقيمػػة التربيػػة التػػى ي

استعدادىـ لمعمؿ فى ذلؾ المضمارخ مع العمـ أف المعمميف يقروف بأىمية التربية مف حيث توزيعيا 
لمحظوظ الحياتيػة عمػى النػاسخ ويعترفػوف بػأف بعػض األوالد يػأتوف إلػى المدرسػة وىػـ متػزودوف بمػا 

ظاـ التعميمى أكثر مف  يرىـخ ولكف اعتراؼ المعمميف ىذا ال يزعػزع ثقػتيـ يؤىميـ لبلستفادة مف الن
أو  –Agregationعادة بقيمة ما يدرسونو فى حػد ذاتػو. ومػف ىنػا تتضػح أىميػة شػيادة  التبريػز  

فػػى فرنسػػاخ مػػع أنيػػا مػػف الناحيػػة التقنيػػة ليسػػت مػػؤىبًل أفضػػؿ مػػف  الػػدكتوراه .  –شػػيادة األسػػتاذية 
ا أف يجروا فى أثرىػاخ ويتكبػدوا المشػاؽ لمفػوز بيػاخ ألنيػا تػؤمف لمفػائز وظيفػة فػى ولكف الناس تعودو 

نظاـ التعميـ الثانوىخ وبالتالى تمنحو النفوذ ليؤثر فى الطبلب ويعيػد عمميػة اإلنتػاج الطبقػى إلعػادة 
 (.170)بورديو وباسروف:  أوضاع مستقبمية 

البيػداجوجى  فػػى إعػادة إنتػػاج بنيػػة  ويعتبػر اكتشػػاؼ الػدور الػػذى تقػوـ بػػو  عبلقػة االتصػػاؿ 
الثقافة السائدةخ وتحميؿ بنيتيا وتفسير وظيفتيا مف اإلسػيامات الميمػة التػى قػدميا بورديػو إلػى عمػـ 
اجتمػػاع التربيػػة. وفػػى ضػػوء ىػػذا الكتػػاب يوضػػح بورديػػو أف اآلليػػات التػػى يعمػػؿ مػػف خبلليػػا النظػػاـ 

عادة إنتاج بنية الثقافة و  المجتمع القائـ ال تكمف فى محتػوى العمميػة التربويػة التعميمى عمى تثبيت وا 
 The Social Relation of The أى المقػػػررات االجتماعيػػػة لبلتصػػػاؿ البيػػػداجوجى  

Pedagogical Communication خ أى فػػى طريقػػة  ػػرس أو تػػدريس المحتػػوى الدراسػػى نفسػػوخ
لتربػوى فػاف عمينػا أف نتجػو إلػى لذلؾ يقوؿ بورديو إنو إذا أردنا أف نحدد عوامػؿ النجػاح فػى العمػؿ ا

 (.315: 3900)حسف البيالوى، أى التمميذ  –تحميؿ التنوعات االجتماعية واألكاديمية لممتمقى 
ومصطمح  العبلقة االجتماعيػة لبلتصػاؿ البيػداجوجى  عنػد بورديػوخ يشػير إلػى مركػب مػف  

يػة والمغويػة خ والمعػانى التػى العبلقات يتكوف مف  رأس الماؿ الثقافى خ أى مجموعة التمكنات الثقاف
تمثػؿ الثقافػػة السػائدةخ والتػػى اختيػػرت لكونيػا جػػديرة باعػادة إنتاجيػػا واسػػتمرارىاخ ونقميػا خػػبلؿ عمميػػة 

ومجموعة عبلقات القوى السػائدة بػيف الجماعػات االجتماعيػة  كمػا تبػدو فػى بنيػة الفػرص  –التربية 
خ الػػػػذى يتكػػػػوف مػػػػف رأس المػػػػاؿ الثقػػػػافى  النسػػػػبية لكػػػػؿ طبقػػػػة اجتماعيػػػػة خ وىػػػػذا المركػػػػب العبلئقػػػػى

وعبلقػػات القػػوى التػػى تػػػتـ مػػف خبلليػػا العمميػػػة التربويػػة الػػذى أسػػػماه بػػوردو  العبلقػػات االجتماعيػػػة 
لبلتصػػػاؿ التربػػػوى خ ىػػػو مػػػا يكػػػوف بالفعػػػؿ العبلقػػػات البنيويػػػة الموضػػػوعية داخػػػؿ نظػػػاـ تعميمػػػى مػػػا 

 (.310: 3900)حسف البيالوى، 
نجػػد بورديػػو شػػديد االنتقػػاد لتمػػؾ الدراسػػات  خاليػػة االتصػػاؿ التربػػوىوفػػى ضػػوء ىػػذا الفيػػـ لفع 

والبحػػوث التػػى تحػػاوؿ تحديػػد سػػبب النجػػاح أو اإلخفػػاؽ الدراسػػى  فعاليػػة العمميػػة التربويػػة  بعوامػػؿ 
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منفصػمةخ مثػػؿ الخمفيػػة االجتماعيػػة لمتبلميػػذ أو الجػنس خ أو اإلقامػػة خ أو كفػػاءة المعمػػـ ... أو  يػػر 
لمختمفػة. فبالنسػػبة لبورديػوخ وكمػػا ىػو واضػػحخ فػاف الفشػػؿ خ أو النجػاحخ أو حتػػى ذلػؾ مػف العوامػػؿ ا

االنخػراط فػػى نػوع مػػف التعمػيـخ ال يمكػػف إرجاعػػو بطريقػة ميكانيكيػػة إلػى أى مػػف ىػذه العوامػػؿ خػػارج 
إطار النظاـ التربوى أو داخمو. إف عوامؿ النجاح أو الفشؿ إنما ترجع إلػى جممػة مػف العوامػؿ التػى 

عيػػا فػػى كػػؿ واحػػد كنسػػؽ مػػف العوامػػؿ السػػببية البنيويػػة التػػى تػػؤثر تػػأثيرا  يػػر مرئػػى فػػى تعمػػؿ جمي
سموؾ الطبلب واتجاىاتيـ خ ومف ثـ فى نجاحيـ أو رسوبيـ أو انقطاعيـ كمية عف مواصمة التعميـ 

 (.13، 3900)حسف البيالوى: بعد فترة معينة 
ظػاـ القػائـ أكثػر مػف االختبػارات باسروف إلى أنو ال شػ  يخػدـ الن –ومف ىنا ذىب بورديو  

التػػى يشػػيع االعتقػػاد بأنيػػا ال يرقػػى إلييػػا الشػػؾ أو العيػػبخ والتػػى قػػد تػػدعى قيػػاس  –االمتحانػػات  –
نمػا ننسػى أف ىػذه  قدرة الشػخص عنػد نقطػة معينػة مػف الػزمف عمػى القيػاـ بوظػائؼ مينيػة معينػةخ وا 

صػيمة التعمػيـخ والػتعمـ بأوصػاؼ اجتماعيػة القدرة ميما اختبرناىا باكرا فى حياة الفػردخ إف ىػى إال ح
معينة. كما أننا نغفؿ أف المقاييس األكثر قدرة عمى التنبؤ ىى بالضبط المقاييس األقؿ حياديػة مػف 
الناحيػػة االجتماعيػػة. والواقػػػع أف االمتحػػاف لػػيس فقػػػط عبػػارة عػػػف أوضػػح صػػيغة تتجمػػػى فييػػا القػػػيـ 

لنظػػاـ: عػػف طريػػؽ فػػرض تعريػػؼ اجتمػػاعى لممعرفػػة األكاديميػػة والخيػػارات الضػػمنية التػػى يحتوييػػا ا
جدير بالتقدير الجامعىخ مع تبياف كيفية إظيار تمؾ المعرفػةخ بػؿ إف االمتحػاف ىػو إحػدى الوسػائؿ 

)بورديػػػػػػو األكثػػػػػػر فعاليػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تشػػػػػػريب الثقافػػػػػػة المسػػػػػػيطرةخ وتشػػػػػػريب قيمػػػػػػة تمػػػػػػؾ الثقافػػػػػػة 
مػػوجزا بقولػػو إف االمتحػػاف ىػػو  أو كمػػا عبػػر مػػاركس عػػف ذلػػؾ تعبيػػرا (.170: 3903وباسػػروف،

 تعميػػد  المعرفػػة معموديػػة بيروقراطيػػةخ واالعتػػراؼ الرسػػمى بنقػػؿ المعرفػػة المدنسػػة ممػػا ىػػى عميػػػو 
 وتحويميا إلى معرفة مقدسة.

باسػػػروف مػػػف زاويػػػة أف فرنسػػػا تػػػدفع ثمنػػػا باىظػػػا لقػػػاء المحافظػػػة عمػػػى  –ويجػػػادؿ بورديػػػو  
لمثقافة العممية واألدبية مف حيث وظائفيا االجتماعيةخ الوضع القائـخ الذى يقضى باعطاء األولوية 

باألفضػػػمية عمػػػى الكفػػػاءات مػػػػف حيػػػث وظائفيػػػا التقنيػػػػةخ وذلػػػؾ الػػػثمف ىػػػػو إىمػػػاؿ مطالػػػب النظػػػػاـ 
باسروف لػو  –االقتصادى الواضحة وضوحا بدىيا. وال شؾ فى أف ىذا المأخذ الذى يشرحو بورديو 

وآيػػة ذلػػؾ مػػا جػػرى وكػػاف يجػػرى فػػى المسػػتعمرات  مػػا يبػػررهخ وىػػو يػػديف مجتمعػػات عديػػدة عػػف حػػؽ.
الفرنسػػية السػػابقةخ وىػػذا مثػػؿ واضػػح عمػػى أنػػو كػػاف مػػف واجػػب األنظمػػة التعميميػػة فػػى تمػػؾ البمػػداف 
الناميػة أف تتوجػو بطريقػة عقبلنيػة إلػى إنتػػاج المػوظفيف المتػزوديف بػالمؤىبلت العمميػة والفنيػةخ بػػدال 

ب المتعمميف ثقافة الصفوة الفرنسية المسيطرة الموصوفة إلى إكسا –مف أف تتوجو كما جرت العادة 
سػػػابقاخ وأف تخمػػػؽ بالتػػػالى طبقػػػة جديػػػدة مػػػف النػػػاس  المتطػػػوريف خ أى صػػػفوة محميػػػة تتمتػػػع بػػػنفس 

 (.175: 3903)بورديو وباسروف، الرأسماؿ الثقافى الفرنسىخ وتعمؿ عمى استمرار بقائيا 
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السػػػػػائدة فػػػػػى المجتمعػػػػػات الحديثػػػػػة تكشػػػػػؼ إف أى نظػػػػػرة نقديػػػػػة لمسػػػػػألة الثقافػػػػػة المدرسػػػػػية  
بالضػػرورة عػػف التناقضػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة العميقػػة القائمػػة ضػػمف ىػػذه المجتمعػػاتخ وفيمػػا 
بينيا. واالتجاىات األيديولوجيػة المختمفػة التػى أفرزتيػا البمػداف الرأسػمالية إزاء ىػذه المسػألة ىػى فػى 

ات االجتماعيػة المختمفػة مػف خػبلؿ عمميػة الصػراع التحميؿ األخير تعبير مباشر عف مصالح الطبق
 (.07: 3903)جميؿ إبراىيـ،االجتماعى الذى تخوضو حوؿ المدرسة 

ومػف قبػػؿخ أدرؾ دوركػػايـ أف المدرسػة تػػؤدى دوريػػف متعارضػيف جوىريػػا متكػػاممتيف وظيفًيػػاخ  
ى مف جيةخ وفى فيى تعمؿ عمى تحقيؽ الوحدة والتجانس بيف منتسبييا فى المراحؿ التعميمية األول

المقابػػؿ تعمػػؿ عمػػى توليػػد التبػػايف واالخػػتبلؼ بيػػنيـ فػػى المراحػػؿ العميػػا والجامعيػػة مػػف جيػػة أخػػرى 
 ( :303: 2001)عمى وطفة، وعمى الشياب، 

خ تيػػػدؼ إلػػػى تحقيػػػؽ التجػػػانس الفكػػػرى واإليػػػديولوجى المشػػػترؾ بػػػيف أفػػػراد الوظيفػػػة األولػػػى 
خ فيػى وظيفػة اصػطفائية تعمػؿ عمػى الوظيفػة الثانيػة أمػاالمجتمع لتحقيؽ وحدة المجتمع وتكاممػو. 

توليػػػػد التنػػػػوع واالخػػػػتبلؼ والتبػػػػايفخ ومػػػػف ثػػػػـ تكػػػػريس ىػػػػذا التبػػػػايف بػػػػيف روادىػػػػا العتبػػػػارات طبقيػػػػة 
يديولوجيػػػػػةخ وىػػػػػى اعتبػػػػػارات تسػػػػػتجيب لوظػػػػػائؼ اجتماعيػػػػػة مختمفػػػػػة ناجحػػػػػة عػػػػػف تقسػػػػػيـ العمػػػػػؿ  وا 

إلػى ىػذه التػى تخضػع  خمف ىػذه التػى تيػيمفاالجتماعىخ وعف تنوع سمـ الطبقات االجتماعية بدءا 
 لمييمنة.
إف المدرسػػة تممػػى عمػػى منتسػػبييا نوًعػػا مػػف التجػػانس الثقػػافى الكبيػػر فػػى مسػػتوى المعػػايير  

والقيـ واالتجاىػاتخ ولكنيػا مػع ذلػؾ كمػو فيػى تمػارس دوًرا اصػطفائًياخ أى أنيػا تميػز بػيف أعضػائيا 
ومسػتوى الػدخؿخ ومسػتوى الػذكاء. ففػى الوقػت الػذى عمى أساس الطبقة والجنس والعمػرخ واالنتمػاء 

تقػػـو فيػػو المدرسػػة بتحقيػػؽ التجػػانس الثقػػافى بػػيف ىػػؤالء الػػذيف ينتمػػوف إلييػػاخ تعمػػؿ مػػف جيػػة أخػػرى 
عمػى التمييػز واالصػطفاء فيمػا بيػنيـخ وىػى تػؤدى ىػذه الوظيفػة المزدوجػة بوصػفيا وسػًطا اجتماعًيػا 

 أخبلقًيا منظًما بحسب تعبير دور كايـ.
عػػػادة   وبالتػػػالى فػػػاف إحػػػدى الوظػػػائؼ األساسػػػية لممدرسػػػة ىػػػى إنتػػػاج النظػػػاـ االجتمػػػاعى وا 

إنتاجوخ وىػى تسػيـ بجيودىػا مػع المؤسسػات االجتماعيػة األخػرى فػى إنتػاج المجتمػع عمػى صػورتو 
القائمػػػةخ وىػػػى تنطمػػػؽ فػػػى أدائيػػػا ليػػػذه الوظيفػػػة مػػػف اإلمكانيػػػات التربويػػػة التػػػى تنطمػػػؽ مػػػف قابميػػػة 

كؿ تربوًيػػػاخ وانطبلقًػػػا مػػػف ىػػػذه الرؤيػػػة تعمػػػؿ المدرسػػػة عمػػػى بنػػػاء األطفػػػاؿخ وأطفػػػاؿ األطفػػػاؿ لمتشػػػ
الطبقات المييمنة وفًقا لمصورة التى يريدىا المجتمعخ وىى الصورة التى تحددىا قوى طبقية تمػارس 

 الييمنة االجتماعية بمختمؼ تجمياتيا.
مراحػػػؿ األولػػػى االبتدائيػػػة ويبلحػػػظ فػػػى ىػػػذا السػػػياؽ أف المدرسػػػة تمػػػارس دوًرا ىاًمػػػا فػػػى ال 

واإلعداديػػةخ ويختمػػؼ ىػػذا الػػدور فػػى الدرجػػة والنوعيػػة عػػف ىػػذا الػػذى تمارسػػو المدرسػػة فػػى المراحػػؿ 
العميا مف التعميـخ فالدور األساسى الذى تمارسو المدرسة فى المراحؿ األولى ىو دور وحدوى يؤكػد 
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ثقػػافى واالجتمػػاعى واألخبلقػػى بػػيف أىميػػة التجػػانس بالدرجػػة األولػػىخ وىػػذا يعنػػى تحقيػػؽ التجػػانس ال
روادىػػػاخ وىػػػذا يعبػػػر عػػػف حاجػػػة المجتمػػػع الممحػػػة إلػػػى تحقيػػػؽ مثػػػؿ ىػػػذه الوحػػػدة الثقافيػػػة كضػػػرورة 

 (.302)عمى وطفة، وعمى الشياب: اجتماعية 
أمػػػا الػػػدور األساسػػػى لممدرسػػػة فػػػى المراحػػػؿ العميػػػاخ فانػػػو يتمحػػػور حػػػوؿ وظيفػػػة االصػػػطفاء  

المرحمػة تمػػارس المدرسػػة دورا كبيػػرا فػى تعزيػػز الموقػػؼ الطبقػػى فػػى  قسػيـ االجتمػػاعىخ ففػػى ىػػذهتوال
مجػػاؿ الحيػػاة االجتماعيػػةخ حيػػث تمػػارس بصػػورة منظمػػة نسػػقا مػػف المعػػايير التػػى تػػؤدى فػػى نيايػػة 
األمػػر إلػػى عمميػػة فػػرز حقيقيػػة بػػيف التبلميػػذ والطػػبلبخ وىػػذا يعنػػى أنػػو كممػػا اتجينػػا نحػػو المراحػػؿ 

دور المدرسة فى التأكيد عمى حقيقة التجانسخ وعمى خبلؼ ذلؾ كمما  كمما تكاثؼخ األولى لمتعميـ 
 اتجينا صعوًدا فى السمـ التعميمىخ يتعاظـ الدور االصطفائى لمحياة المدرسية.

ومػػف أكثػػر الوسػػائؿ تزييفػػا لعمميػػات التسػػابؽ عبػػر سػػنوات الدراسػػة ومراحػػؿ التعمػػيـخ الوضػػع  
األخػػػػرى وسػػػػيمة فعالػػػػة فػػػػى عمميػػػػات اإلقصػػػػاء الخػػػػاص باالمتحانػػػػاتخ حيػػػػث يمكػػػػف اعتبارىػػػػا ىػػػػى 

 والترتيبخ وتقديـ ىذا وتأخير ذاؾ..
جػػػب أفضػػػؿخ إنيػػػاخ مػػػف حيػػػث الشػػػكؿخ تبػػػدو موضػػػوعية..فمف يػػػذاكر وُيَحصػػػؿ ويفكػػػرخ يُ  

 ويستحؽ بالتالى االنتقاؿ إلى صؼ أعمىخ ومرحمة متقدمة..
المعػػػػػارؼ  لكننػػػػػا ننسػػػػػى أف الطالػػػػػب إنسػػػػػاف قبػػػػػؿ أى شػػػػػ ..ليبس مجػػػػػرد صػػػػػندوؽ إليػػػػػداع 

والمعموماتخ تضغط عمى قدرتو عمى الفيـ والتحصيؿ والتعبير عشرات العوامؿ البيئية واالجتماعية 
والثقافيػػةخ ويكفػػى أف نشػػير إلػػى متغيػػر مثػػؿ "السػػكف"خ فػػأيف يمكػػف أف تكػػوف المسػػاواة فػػى التحصػػيؿ 

مػػوخ وبػػيف آخػػر والفيػػـ بػػيف تمميػػذ يقػػيـ ىػػو وبعػػض إخوتػػو فػػى  رفػػة واحػػدةخ وربمػػا كػػذلؾ مػػع أبيػػو وأ
 ينفرد ىو وحده بغرفة خاصة؟

وكذلؾ عممية الوصوؿ إلى المدرسػةخ حيػث يمكػف المقارنػة بػيف يمشػى طػويبًل عمػى األقػداـ  
لكنػػو ال يقػػدر عمػػى ثمنيػػاخ  خليصػػؿ إلػػى المدرسػػةخ حيػػث قػػد ال توجػػد أصػػبل وسػػيمة انتقػػاؿخ أو توجػػد

 وذاؾ الذى يصؿ بوسيمة عامةخ وآخر بسيارة خاصة؟
ؿ بالنسبة لعوامؿ متعػددةخ يصػعب التقميػؿ مػف دورىػا فػى الفيػـ والتحصػيؿ والتػذكر وىكذا ق 

والتعبيرخ مما نرى معو أف عممية الترتيب وفقا لنتائج االمتحانات إنما تعد صورة مف صػور  الفػرز 
 االجتماعى  لتيسير االنتقاؿ إلى أماـ ألبناء القادريفخ والعكس بالنسبة لمف ال يقدروف اقتصادًيا..

فػػى وقتنػػا الحػػالىخ مػػف حيػػث المقارنػػة  -مػػثبلً  –فمػػاذا لػػو نظرنػػا إلػػى حػػاؿ التعمػػيـ المصػػرى  
بيف مبلييف ينتسبوف إلى مدارس حكومية مجانيةخ ال يحصموف فييا تعميًما حقيقًياخ وبيف آخريف فى 
مدارس خاصة تتفػاوت صػعوًداخ مػف حيػث التكمفػة ونوعيػة التعمػيـخ بػدءا بمػا يسػمى مػدارس خاصػة 

ربػػػػى خ وأخػػػػرى بمغػػػػة أجنبيػػػػةخ وتمػػػػؾ المسػػػػماة المػػػػدارس الدوليػػػػةخ و يػػػػر ىػػػػذا وذاؾ ممػػػػا أصػػػػبح  ع
 معروًفا..
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ولعػػؿ ىػػذا مػػا يفسػػر مػػا أكػػده "بورديػػو"خ و"باسػػيروف" مػػف أف المدرسػػة بالفعػػؿ تسػػيـ إسػػياًما  
ألف ثمػة قوًيا فػى إعػادة توليػد النظػاـ االجتمػاعى القػائـخ دوف أف تكػوف األداة الوحيػدة ليػذا التوليػدخ 

أدوات أخػػػرى  يػػػر الثقافػػػة تمعػػػب دورىػػػا فػػػى ىػػػذا الشػػػأفخ وألف المدرسػػػة فػػػوؽ ذلػػػؾ ال تحتكػػػر نقػػػؿ 
الثقافةخ وليذا فاف المفاىيـ المختمفة التى ُتطرح مف أجؿ تفسير تبايف األداء المدرسى بتبايف األداء 

ف عػػػف فيػػػـ المدرسػػػى تخػػػدـ  ايػػػات واحػػػدةخ ذلػػػؾ أف تقػػػدير المواىػػػب المعػػػروؼخ إذ يصػػػرؼ األذىػػػا
األسباب الحقيقية لئلخفاؽ المدرسىخ تحرؼ القػائميف بيػا عػف أف يوضػحوا مػدلوؿ النتػائج المدرسػية 
السػػيئةخ وتحػػوؿ دوف إدراؾ فائػػدة الطرائػػؽ التػػى مػػف شػػأنيا أف تحسػػب اإلخفػػاؽخ وتػػؤدى إلػػى تقػػديـ 

 (.103)آفانزينى: الطرائؽ التى تكفؿ ذلؾ اإلخفاؽ 
وط المستوى"خ فيـ ال يتساءلوف مػع ذلػؾ: "لمػاذا كػاف األمػر وعندما يشكو الشاكوف مف "ىب 

عمى ىذا النحو؟"خ وال يستخمصوف منو النتائج التربوية البلزمة. وحتى حيف يدعى بعضيـ مساعدة 
أولئؾ الذيف ال يصموف إلػى نتػائج مدرسػية مرضػيةخ فػاف مػا يقػـو فػى أذىػانيـ ىػو أف يعوضػوا عػف 

سػػػّدوا الػػػنقص المبػػػدئى الػػػذى لػػػدييـ. أمػػػا البيػػػداجوجيا التػػػى تػػػدعى نقػػػص" القابميػػػة الفطريػػػة"خ ال أف ي
"عمميػػة"خ والتػػى ُتعػػرؼ باشػػػتقاقيا مػػف عمػػـ الػػػنفسخ فانيػػا ُتكبػػر بشػػكؿ خػػػداع مػػف شػػأف التسػػػييبلت 
الثقافيػػة ال الطبيعيػػة وتبػػررخ عمػػى نحػػو يػػزداد خطػػًرا بمقػػدار مػػا تعتقػػد أنػػو موضػػوعىخ الفػػوارؽ فػػى 

اء التػػى ينبغػػى أف نعتبػػر البيئػػة وحػػدىا مسػػئولة عنيػػا. وفػػى كػػؿ ىػػذا المسػػتوى العقمػػى أو نسػػبة الػػذك
يجتنب ىؤالء أف يبتكروا فًنا تعميمًيا ديمقراطًيا حًقا. وحيف يطػالبوف بالمسػاواة فػى حظػوظ االنتسػاب 
إلى المدرسةخ يثنوف العقػوؿ عػف أف تكتشػؼ أف المسػاواة فػى حظػوظ النجػاح أمػر مسػتبعد فػى ىػذه 

 المدرسة.
بػػػػدوليما فػػػػى القضػػػػية لمزيػػػػد مػػػػف  Gintisخ و"جينتػػػػز"  Bowlesمػػػػف "بػػػػولز" وأدلػػػػى كػػػػؿ  

اإليضػػاح وكثيػػر مػػف التأكيد..فقػػد سػػمـ الباحثػػاف بػػأف التعمػػيـ أداة لمسػػيطرة االجتماعيػػة عمػػى مجػػاؿ 
االقتصادخ سواء فى المجتمعات الرأسمالية أو االشتراكيةخ ألف االقتصاد ينتج النػاسخ ويعتبػر إنتػاج 

ؿ األىميػػػػةخ إال إذا كػػػػاف مػػػػدخبًل ضػػػػرورًيا فػػػػى إنتػػػػاج النػػػػاس. لكػػػػف فػػػػى االقتصػػػػاد السػػػػمع شػػػػيئا قميػػػػ
الرأسمالى تتفاقـ المشكبلت فى استخداـ التعميـ كآلية لمسيطرةخ والسبب فى ذلػؾ بسػيط لمغايػةخ وىػو 

تحكمو عوامؿ الربح والسيطرة أكثر  -فى سوؽ العمؿ وفى سوؽ المدارس –أف عممية إنتاج الناس 
العوامؿ اإلنسانية. والحاجة الضرورية لمحصوؿ عمػى عمػؿ تجبػر المػرء عمػى أف يكػوف مما تحكمو 

أقؿ مما كاف يمكف أف يكػوف عميػو: أف يكػوف أقػؿ حريػة ..وأقػؿ أمًنػا. باختصػار أقػؿ سػعادةخ وبيػذا 
فاف نظاـ االقتصاد األمريكػى يعتبػر فػى شػكمو نظاًمػا شػمولًيا تػتحكـ فيػو القمػة فػى الكثػرةخ لكػف تمػؾ 

)عبػػػد ولية تموىيػػػا الديمقراطيػػػةخ وتخفػػػؼ منيػػػا بػػػاعبلء معػػػايير المسػػػاواة والعدالػػػة والمشػػػاركة الشػػػم
 (.05: 3991السميع سيد، 
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فممػػاذا يبقػػى الوضػػع عمػػى مػػا ىػػو عميػػػو ر ػػـ ىػػذا التنػػاقض بػػيف النظػػاـ السياسػػى والنظػػػاـ  
 االقتصادى؟

سػػتقرار إال إذا كػػاف يجيػػب الباحثػػاف عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ بأنػػو لػػف يكػػوف لمنظػػاـ االقتصػػادى ا 
وعػػػى النػػػاس فػػػى الشػػػرائح والطبقػػػات االجتماعيػػػة المختمفػػػة متسػػػقا مػػػع العبلقػػػات االجتماعيػػػة التػػػى 
يحددىا شكؿ اإلنتاج. ويتطمب دواـ البنية الطبقية أف يعاد التقسيـ اليرمى لمعمػؿ فػى وعػى النػاسخ 

الصػػػفوة المسػػػيطرة تحقيػػػؽ والنظػػػاـ التعميمػػػى أحػػػد اآلليػػػات المتعػػػددة لئلنتػػػاج خ مػػػف خبللػػػو تحػػػاوؿ 
أ راضػػػياخ وتمػػػؾ ىػػػى العبلقػػػة الحقيقيػػػة بػػػيف التعمػػػيـ واالقتصػػػادخ ال العبلقػػػة التػػػى تقػػػـو عمػػػى تزويػػػد 

 التعميـ لمطبلب بالميارات التى يحتاجيا أصحاب األعماؿ ويدفعوف ليا.
 معنػػى ىػػذا أف التعمػػيـ ال يضػػيؼ شػػيًئاخ وال يطػػػرح شػػيًئا بالنسػػبة لدرجػػة التفػػاوت الموجػػػودة 

أصػػػبًل فػػػى المجتمػػػعخ إنمػػػا كػػػؿ عممػػػو ىػػػو إبقػػػاؤه عمػػػى اسػػػتمرار العبلقػػػات التػػػى تولػػػدت عػػػف الحيػػػاة 
االقتصاديةخ فالمدارس تكرس التفاوت االجتمػاعىخ وتعطيػو شػرعية مػف خػبلؿ تييئػة تكػافؤ الفػرص 
بطريقػػػة مظيريػػػةخ حيػػػث يصػػػعد النػػػاجحوف ويأخػػػذوف مكػػػانتيـ فػػػى بنيػػػة الميػػػف والوظػػػائؼخ وتخمػػػؽ 

اؿ الطبقات االجتماعية والتفرقة العنصرية والتفرقة بيف الجنسيف فى نفوس الطبلب ممػا وتدعـ أشك
يتػػػػيح ليػػػػـ االنتسػػػػاب إلػػػػى مكػػػػانتيـ المحػػػػددة فػػػػى السػػػػمطة وعمميػػػػة اإلنتػػػػاجخ وتعمػػػػؿ عمػػػػى تشػػػػكيؿ 
الشخصػػػػيات التػػػػى تتناسػػػػب وعبلقػػػػات السػػػػيادة والتبعيػػػػة فػػػػى مجػػػػاؿ االقتصػػػػادخ حيػػػػث ال تعػػػػد بنيػػػػة 

عية فى التعمػيـ والطػبلب لسػوؽ العمػؿ وحسػبخ بػؿ ىػى تنمػى أنواًعػا مػف الشػعور العبلقات االجتما
الشخصى بالدونيةخ وأشكاؿ عرض الذات كسمعة ليا ثمف والتوحد مع الطبقةخ وتمؾ مكونات الزمػة 

 (.00)عبد السميع سيد: لمكفاءة فى العمؿ 
صػػػاحباىا مػػػف والنقػػػد الرئيسػػػى الػػػذى وجػػػو إلػػػى ىػػػذه الوجيػػػة مػػػف النظػػػر لػػػيس فيمػػػا سػػػاقو  

نمػػا فػػى المقولػػة األساسػػية ذاتيػػا التػػى تعتمػػد عمييػػا ىػػذه النظريػػةخ تمػػؾ العبلقػػة  تفصػيبلت لػػدعمياخ وا 
الخطيػػة المسػػتقيمة بػػيف االقتصػػاد والثقافػػة والتعمػػيـ التػػى تعتبػػر االقتصػػاد متغيػػًرا مسػػتقبًلخ ومػػا عػػداه 

اد لػوخ وكأنػو ابػف يحمػؿ كػؿ صػفات متغيًرا تابًعا. ىنا يؤثر االقتصاد فػى التعمػيـ ليجعمػو مجػرد امتػد
أبيوخ وىذا ش  ال يتحقؽ فى الواقع. كذلؾ يبػدو مػف الطبيعػى أف تنشػ  كػؿ دولػة نظاميػا التعميمػى 
وتنفػػػػؽ عميػػػػو ليسػػػػاندىاخ سػػػػواء كانػػػػت دولػػػػة رأسػػػػمالية أو اشػػػػتراكيةخ ال أف تنشػػػػئو لكػػػػى يعمػػػػؿ ضػػػػد 

جػًدا فػى الػدوؿ االشػتراكيةخ ولعػؿ ىػذا  أ راضيا وقيميا ومثميا. وارتباط التعميـ بالدولػة كػاف واضػًحا
ىو السبب فى أف يجيد الباحثاف نفسييما ليشرحا الكيفية التى تستخدـ بيا الدولة الرأسػمالية التعمػيـ 
لصالحياخ ألف ىذه العممية أكثر خفاء فى الدوؿ الراسمالية عنيا عمػا كانػت فػى الػدوؿ االشػتراكيةخ 

شػتراكية حػبًل لرفػع يػد الدولػة عػف التعمػيـخ بػؿ ىػو بػالحرى ومف ثـ ال يكػوف تحويػؿ المجتمػع إلػى اال
 طريؽ يؤدى إلى مزيد مف سيطرة الدولة عمى التعميـ.
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وربما تكوف األيدى التى تعمؿ عمى تصنيؼ الناس إلى سادة وأتبػاع خفيػة فػى المجتمعػات  
 (. 90)عبد السميع سيد: الديمقراطيةخ لكنيا واضحة كؿ الوضوح فى المجتمعات الشمولية 

جيد ممحوظ فى فكػرة أف النظػاـ المدرسػى لػو  Louis Althusserوكاف لممفكر  ألتوسير   
دور ميػػـ فػػى إعػػادة إنتػػاج النظػػاـ االجتمػػاعى السػػائدخ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مػػا رآه مػػف أف الدولػػة تعػػد 
بمثابػػة آلػػة القيػػر التػػى تمكػػف الطبقػػات الحاكمػػة مػػف ضػػماف سػػيطرتيا عمػػى الطبقػػة العاممػػة. وعػػف 

ىػػذه السػػيطرة رأى ألتوسػػير أف المجتمعػػات الصػػناعية الرأسػػمالية تسػػتخدـ نػػوعيف مػػف أجيػػزة آليػػات 
الدولػػػة لفػػػرض سػػػيطرتيا "أجيػػػزة الدولػػػة القمعيػػػة" التػػػى تحكػػػـ بػػػالقوةخ وتتمثػػػؿ فػػػى الجػػػيش والشػػػرطة 
والمحػػاكـ والسػػجوفخ و"أجيػػزة الدولػػة اإليديولوجيػػة" التػػى تحكػػـ فػػى المقػػاـ األوؿ مػػف خػػبلؿ القبػػوؿ 

)عبػػد ثػػؿ فػػى المػػدارس واألسػػرة والنظػػاـ القػػانونى ووسػػائؿ اإلعػػبلـخ و يػػر ذلػػؾ مػػف مؤسسػػات وتتم
 وىى مشابية لفكرة "جرامشى". (،17: 2005المنعـ محيى الديف، 

وىكذا رأى ألتوسير أف الحفاظ عمى استمرارية نظاـ اإلنتاج الحالىخ وموازيف القوة الحاليةخ  
افرةخ والقػوة اإليديولوجيػة. وعمػى الػر ـ مػف أف ألتوسػير يصػر يعتمد عمى استخداـ كؿ مػف القػوة السػ

فى نياية التحميؿ عمى أف الجانب االقتصادى ىو أكثر الجوانب أىميةخ إال أنو تمكف مػف اإلفػبلت 
مف القراءة الماركسية الكبلسيكية ليذه القضية مف خبلؿ قولو أنو فى بعض المجتمعاتخ فى فترات 

ؽ السػػيطرة مػػف الجانػػب االقتصػػادى إلػػى الجانػػب اإليػػديولوجىخ فػػأجيزة تاريخيػػة معينػػةخ يتحػػوؿ منطػػ
مػػؿ فػػى اآلونػػة الحاليػػة المسػػئولية األولػػى فػػى جيػػةخ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ىػػى التػػى تتحالدولػػة اإليديولو 

إعػػادة إنتػػاج المجتمعػػات الراسػػماليةخ وىػػذا مػػا أدى بمػػارتف كػػارنوى إلػػى القػػوؿ بػػأف التوسػػيرخ خبلفًػػا 
 د نقؿ إعادة اإلنتاج مف البنية التحتية إلى البنية الفوقية.لماركس ولينيفخ ق

ومف ىنا يشير ألتوسير إلى المدرسة باعتبارىػا جػزءا ميمػا مػف أجيػزة الدولػة اإليديولوجيػةخ  
بػػؿ ىػػػى قػػػد أصػػػبحت مػػػف أىػػػـ ىػػػذه األجيػػزة فػػػى المجتمعػػػات الرأسػػػمالية المتقدمػػػة التػػػى تػػػؤدى دوًرا 

لمقػػػػوى العاممػػػػة. وبيػػػػذا يكػػػػوف ألتوسػػػػير قػػػػد تجػػػػاوز النظريػػػػات رئيسػػػػًيا فػػػػى اإلخضػػػػاع اإليػػػػديولوجى 
الماركسية الكبلسيكية لمتعميـ التى تنظر إلى المدارس باعتبارىا مجرد انعكػاس لمنظػاـ االقتصػادىخ 

يػةخ بالبنيػة االقتصػادية التحتمسػتقمة نسػبًيا تػرتبط بعبلقػة مػا  ويؤكد عمى أف المدارس تعػد مؤسسػات
 ىا وممارساتيا الخاصة.قوا لكنيا فى الوقت نفسو ليا

وينطمػػػؽ ألتوسػػػير فػػػى تحميمػػػو لنظػػػاـ التعمػػػيـ فػػػى المجتمػػػع الرأسػػػمالى مػػػف فكػػػرة مؤداىػػػا أف  
استمرارية الطبقة الحاكمة فى موقع السػيطرة يتطمػب إعػادة إنتػاج قػوة العمػؿخ وىػذه العمميػة تتضػمف 

عػػػػادة إنتػػػػاج عمميتػػػػيف فػػػػرعيتيف: إعػػػػادة إنتػػػػاج الميػػػػارات الضػػػػرورية البلزمػػػػة لكفػػػػاءة  قػػػػوة العمػػػػؿخ وا 
إيديموجيػة الطبقػػة الحاكمػة وتنشػػئة العمػػاؿ فػى إطارىػػاخ وىاتػاف العمميتػػاف مػػف شػأنيما ضػػماف تػػوفير 
كسابيا الكفاءة التكنولوجية مف ناحيةخ وضماف خضوعيا لمطبقة الرأسمالية مف  قوة العمؿ البلزمة وا 

 (. 10)عبد المنعـ محيى الديف: ناحية أخرى 
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قضايا التى قد ال نجد ليا تناواًل واسًعا فى الكتابات النقدية األجنبيةخ لكنيا فػى ومف أبرز ال 
الوقػػت نفسػػو تشػػغؿ حيػػًزا ميًمػػا فػػى واقػػع التعمػػيـ فػػى مصػػرخ القضػػية الخاصػػة بعبلقػػة التعمػػيـ بعػػالـ 
العمػػؿخ ونخػػص بالػػذكر ىنػػا قطاًعػػا واحػػًدا فػػى التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعىخ وىػػو المعػػروؼ باسػػـ التعمػػيـ 

ىخ حيػػث خصصػػت لػػو نسػػبة مػػف الطػػبلب المقبػػوليف فػػى مدارسػػو تفػػوؽ نسػػبتيـ المقبػػوليف فػػى الفنػػ
التعميـ العاـخ تحت دعاوى حاجتنا إلى عماؿ ميرة مدربيف وفنييف يقوموف بدفع عجمة التنمية. لكف 

ءخ تأمبًل بسيًطا وسػريًعا إلػى نوعيػة الػذيف يمتحقػوف بيػذا النػوع مػف التعمػيـ تكشػؼ لنػا أنيػـ مػف الفقػرا
وكػػأف وظيفػػة التعمػػيـ الفنػػى ىػػى "تسػػكيف" أبنػػاء الفقػػراء فػػى مواقػػع وسػػطى مػػف العمػػؿ بحيػػث تكػػوف 
المحصمة فى النياية أال يتجاوزوا مواقعيـ الطبقيةخ خاصػة إذا قرنػا ىػذا بمسػتوى االىتمػاـ والتجديػد 

لفتاتخ وبالتالى والتحديث لمحتوى ىذا التعميـ ومعداتو وآلياتو ومناىجوخ حيث ال تمقى إال ما يشبو ا
يمكف أف تحدث لو نقمة نوعية اجتماعًيا واقتصادًياخ  عمـ  ير مزود بميارات متقدمة فنيةيتخرج المت

كما ىو المفروض بحكـ طبيعة العصر التى تتجو إلى العمؿ أكثرخ وتنمو فيو التقنيات بنسب فوؽ 
 المتوقعخ لتكوف األيدى الماىرةخ صاحبة فرص أكثر وأعمى فى التقدـ.

إلى القوؿ بأف موجػة االىتمػاـ ( 01: 3990)حسف البيالوى، ما دفع  -ربما –ولعؿ ىذا  
بتميػػػيف التعمػػػيـ فػػػى مصػػػر و يرىػػػا مػػػف البمػػػداف الناميػػػة ىػػػى موجػػػة ذات أبعػػػاد عالميػػػة تػػػرتبط بتمػػػؾ 

بعػػد الصػػناعية.  –التغيػػرات االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية التػػى حػػدثت فػػى مواقػػؼ الرأسػػمالية 
ة أخرىخ فاف تمييف التعميـ ىو بعد تربوى فى حركة التغيرات العالميةخ وىذه التغيرات العالميػة بعبار 

تستند إلػى اإليديولوجيػة المحافظػة التػى كانػت قػد ظممػت أعبلميػا القػوى الكبػرى فػى النظػاـ العػالمى 
 بعد انييار المنظومة االشتراكية.

ميػػػيف التعمػػػيـ فػػػى مصػػػر ىػػػو محصػػػمة إف قػػػوة المينيػػػة والػػػدعوة إلػػػى التوسػػػع فػػػى سياسػػػة ت  
تفاعؿ الضغوط العالمية خ واألزمة االقتصادية خ وتركيبة القوى االجتماعية والسياسية الجديدةخ وقػد 

إلػػى سياسػػة التميػػيف كفعػػؿ رمػػزى يغمػػؼ كػػؿ ذلػػؾ فػػى مقػػوالت منطقيػػة  ةتجسػػد كػػؿ ذلػػؾ فػػى الػػدعو 
 مقبولة ليا قوة الواقع.

انػػػػت ناجحػػػػة عمػػػػى مسػػػػتوى اإليػػػػديولوجيا  أو الفعػػػػؿ وميمػػػػا كانػػػػت قػػػػوة المينيػػػػةخ وميمػػػػا ك 
ف قوتيػػا ليسػػت فيمػػا  الرمػػزى خ فيػػى عمػػى المسػػتوى العممػػى حػػؿ  يػػر فعػػاؿ لمشػػكبلت المجتمػػعخ وا 
تقدمو مف حمػوؿخ لكػف فيمػا تقدمػو مػف إيػديولوجيات ومػا تجسػده مػف فعػؿ رمػزى يعمػؿ عمػى تزييػؼ 

و مػػف ظمػػـ ومشػػكبلت قائًمػػا يخسػػر فيػػو الواقػػعخ وتزييػػؼ وعػػى النػػاس بػػوخ ويظػػؿ الواقػػع بكػػؿ مػػا فيػػ
 الخاسر ويربح فيو الرابحخ طالما ظؿ الفيـ بسيًطا والوعى مفقوًدا.

إف التعميـ المينى / الفنى ىو فى جوىره رد فعؿ سياسى لمحد مف الطمب االجتماعى عمى  
العاـخ ومف بعػده التعميـخ وىو الطمب المتمثؿ فى ىذه األعداد الكبيرة المتدافعة عمى التعميـ الثانوى 

التعميـ العػالى / الجػامعى إلػى حػد تعجػز عػف تحممػو إمكانيػات حكومػات عديػدة فػى الػدوؿ الناميػة. 
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بعبػػارة أخػػرىخ أصػػبح التعمػػيـ الفنػػى / المينػػى ىػػو إحػػدى آليػػات ىػػذه الحكومػػات فػػى تحجػػيـ الطمػػب 
لػػذيف ُيػػدفعوف إلػػى ىػػذا االجتمػػاعى عمػػى التعمػػيـخ ولػػف يتػػأثر بيػػذه اآلليػػة بػػالطبع سػػوى أبنػػاء الفقػػراء ا

النوع مف التعميـخ أما مف يدعوف إلى التوسع فيػو فيػـ ىػؤالء الػذيف ال يضػار أبنػاؤىـ بػوخ وحيػث لػـ 
اتبػػػاع سياسػػػة صػػػريحة لمحػػػد مػػػف التعمػػػيـ العػػػاـ  –فػػػى المجتمعػػػات المعاصػػػرة  –يعػػػد مػػػف الممكػػػف 

المتاحة ىى التعميـ المينى والجامعى وقصره عمى أبناء الصفوة فقطخ فاف السياسة الوحيدة السيمة و 
الفنػػىخ فمػػف خػػبلؿ آليػػات االنتقػػاء والتشػػعيب داخػػؿ النظػػاـ التعميمػػى يػػتـ فػػرز وتصػػنيؼ التبلميػػذخ 

بموجب شرعية االمتحانات وآالت الفرز التربوية ألبنػاء الفقػراء. وىكػذا  –ويفتح التعميـ الفنى أبوابو 
لرمزى والثقافى عمى الطبقات االجتماعيػة كما يقوؿ النقديوفخ تتـ ممارسة صورة مف صور العنؼ ا

)حسػػػف الػػػدنياخ بػػػدال مػػػف عنػػػؼ صػػػريح سػػػافر ال يرضػػػاه دعػػػاة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػى زماننػػػا الحػػػالى 
 (.55: 3990البيالوى، 
ومػػػػف التبريػػػػرات اإليديولوجيػػػػة؛ أف التعمػػػػيـ الفنػػػػى يػػػػوفر فػػػػرص التعمػػػػيـ ألعػػػػداد كبيػػػػرة مػػػػف  

و العمؿ ليتمكنوا مف الحصوؿ عمػى وظػائؼ ذات دخػوؿ التبلميذخ وينمى فييـ اتجاىات إيجابية نح
مرتفعػػػة فػػػى المسػػػتقبؿخ وأف ىػػػذا التشػػػعيب فػػػى التعمػػػيـ الثػػػانوى إنمػػػا ييػػػدؼ إلػػػى مقابمػػػة الوظػػػائؼ 
المتعػػددة والمتنوعػػة فػػى سػػوؽ العمػػؿ. وقػػد جػػذب ىػػذا المنطػػؽ كثيػػرا مػػف المصػػمحيف االجتمػػاعييف 

نظػػر تسػػتند إلػػى المسػػاواة. صػػحيح أف التعمػػيـ  وجعميػػـ يتعػػاطفوف مػػع ىػػذا التعمػػيـ الفنػػى مػػف وجيػػة
المينػػػى/ الفنػػػى يػػػؤدى إلػػػى وظػػػائؼ وفػػػرص عمػػػؿخ لكػػػف بمقارنتيػػػا بالوظػػػائؼ العميػػػا فػػػى المسػػػتوى 
اإلدارى والسياسى أو األعماؿ المينية المتخصصة التى يؤىؿ ليػا التعمػيـ العػالى/ الجػامعىخ يتبػيف 

تعمػيـ درجػة ثانيػة لمفقػراء  –فػى الػببلد الناميػة  –ؿ أف التعميـ الفنى منذ نشػأتو خػبلؿ فتػرات االحػتبل
 أو  ير القادريف عمى مواصمة تعميميـ العاـ .

عمػػػى بعػػػض الدراسػػات الميدانيػػػة تكػػػاد تؤكػػػد فػػػى  (50: 3990)حسػػػف البػػػيالوى، واسػػتند  
مجمميا أف أى تشعيب أو ثنائية فى النظػاـ التعميمػى إنمػا ىػو دالػة عمػى وجػود التمػايز الطبقػى فػى 

جتمػػعخ وأف أى عمميػػة توزيػػع الطػػبلب فػػى شػػعب التعمػػيـ إنمػػا تػػتـ بالضػػرورة عمػػى أسػػس طبقيػػة الم
 كامتداد لمتمايز االجتماعى الطبقى فى المجتمع الكبير.

وىنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف النقػػػدييف كػػػانوا عمػػػى حػػػؽخ فػػػى سػػػنوات سػػػابقة مختمفػػػة عنػػػدما دقػػػوا  
رت بأعبلـ أى إيديولوجية ثورية كانت األجراس محذريف مف خطر سياسة تمييف التعميـ خ ميما تدث

أو محافظةخ وىذا ما دفع باحثنا إلى التنبو لخطر ىذا الحماس الشػديد تجػاه تميػيف التعمػيـ والتوسػع 
فى سياسات التعميـ المينى والفنىخ فيى إيديولوجية جارفة قويةخ وأخطارىا كبيرةخ ليس فقط تربوًياخ 

 بؿ وسياسًيا واجتماعًيا كذلؾ.
ت البطالػػػةخ والتضػػػخـ التربػػػوى واتجاىػػػػات الشػػػباب ورفػػػع اإلنتاجيػػػة ..كػػػؿ ىػػػػذه إف مشػػػكبل 

مشػكبلت اجتماعيػة اقتصػادية ينبغػى التصػدى ليػا فػى ميػدانياخ وككػؿ المشػكبلت االجتماعيػة التػى 
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يػػرى المسػػئولوف معالجتيػػا داخػػؿ ميػػداف التعمػػيـخ تنطػػوى عمػػى سػػوء إدراؾ وخطػػأ تقػػديرخ ولػػف تكػػوف 
الت فى تغيير محتوى التعميـ وتعديؿ بعض طرائقو وتشعيباتوخ وسوؼ تتوالى النتائج أكثر مف محاو 

 (. 07: 3990)حسف البيالوى، المحاوالتخ الواحدة إثر األخرى ببل جدوى 
جمػػػػااًلخ ومػػػػع كػػػػؿ التقػػػػدير بمػػػػا أوضػػػػحتوخ ال يمكػػػػف القػػػػوؿ بػػػػأف نظريػػػػات إعػػػػادة اإلنتػػػػاج   وا 

 لمنظرية النقدية فى التربية:االجتماعى قد قدمت العديد مف اإلسيامات الميمة 
فمػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى العبلقػػة بػػيف المػػدارس وبنيػػة العمػػؿخ ألقػػت تمػػؾ النظريػػات الضػػوء  

عمى الدور الياـ الذى يمعبو التعميـ فى إعػادة إنتػاج التقسػيـ االجتمػاعى والفنػى لمعمػؿخ كمػا كشػفت 
افظػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػدور الطبقػػػة ىػػػذه النظريػػػات عػػػف "الصػػػمت المػػػنظـ" فػػػى النظريػػػة الميبراليػػػة والمح

االجتماعية والسمطة فػى تشػكيؿ الخبػرة المدرسػية والتػأثير فييػاخ وخاصػة مػف خػبلؿ المػنيج الخفػى. 
إضافة إلى ذلؾخ فقد قػدمت ىػذه النظريػات أفكػارا ميمػة تسػاعد عمػى فيػـ األسػاس الطبقػى والبنػائى 

الضحية"خ والتى تشكؿ معظػـ األبحػاث والبلمساواة خ فمف خبلؿ رفض إيديولوجية "إلقاء المـو عمى 
عف البلمساواةخ وتتبعت فشؿ تمؾ المؤسسػاتخ وأشػارت إلػى أف جػذور ىػذا الفشػؿ تضػرب فػى بنيػة 

 المجتمع الرأسمالى.
ومػػع ذلػػؾ فػػاف التوسػػيرخ وبػػولز وجينػػتسخ قػػد أخفقػػوا فػػى تعريػػؼ السػػيطرة بطريقػػة تفتػػرض  

قاومة. كما أخفقوا فى تقػديـ إطػار نظػرى لتطػوير وجود عبلقة جدلية بيف السمطة واإليديولوجية والم
نػػػوع قابػػػؿ لمتطبيػػػؽ مػػػف التربيػػػة النقديػػػة. باإلضػػػافة إلػػػى أف كمتػػػا النظػػػريتيف قممتػػػا مػػػف قيمػػػة الفعػػػؿ 
حالتو إلى نمط سمبى مف التنشئة االجتماعيةخ وتبالغ فى التأكيد عمى السيطرة والييمنةخ  اإلنسانى وا 

ضػػات وأشػػكاؿ المقاومػػة التػػى تميػػز أيضػػا المواقػػع االجتماعيػػةخ فػػى الوقػػت الػػذى تتجاىػػؿ فيػػو التناق
 (. 10)عبد المنعـ محيى الديف: كالمدارس ومواقع العمؿ 

 

 اإلصالح التربوى وتناقضات الحالة االقتصادية:
تجاىػػات النقديػػة عمػػى وجػػو التقريػػبخ وىكػػذا نجػػد أف  النغمػػة  السػػائدة فػػى كػػؿ المػػدارس واال 

تتمثؿ فى تمؾ المقولة التى تذىب إلى أف بنية العبلقات االجتماعية القائمػة فػى المجتمػع ىػى التػى 
تيػػػيمف عمػػػى النظػػػاـ التربػػػوى فيػػػػوخ وتػػػتـ الييمنػػػة مباشػػػرة أو  يػػػػر مباشػػػرةخ فأمػػػا الييمنػػػة المباشػػػػرة 

يف بنية النظاـ التربوى وبػيف بنيػة عبلقػات اإلنتػاج فنبلحظيا فى عبلقة التناظر أو التوافؽ القائمة ب
القائمة الطبقية فى المؤسسػات اإلنتاجيػة فػى المجتمػعخ وذلػؾ مػف خػبلؿ فعػؿ اجتمػاعى مباشػر مػف 
قبػػػؿ القػػػوى االجتماعيػػػة المسػػػيطرة. وثمػػػة صػػػورة واضػػػحة تجسػػػد عبلقػػػة التنػػػاظر بػػػيف التربيػػػة وبنيػػػة 

تفػػاوت الطبقػػى والبيروفراطيػػة تػػنعكس فػػى ذلػػؾ التفػػاوت العبلقػػات االجتماعيػػة فػػى المجتمػػعخ فبنيػػة ال
فػػى الفػػرص التعميميػػةخ وفػػى التسػػييبلت فػػى المصػػادر التربويػػة بػػيف منػػاطؽ الحضػػر والريػػؼخ وبػػيف 
المناطؽ الغنية والفقيرةخ كما تنعكس بنية التفاوت الطبقى أيضا فى صورة التشعيب واالزدواجية فى 
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اء الطبقػػػات العميػػػا بأنمػػػاط تعميميػػػة راقيػػػة متميػػػزة عػػػف تمػػػؾ بنيػػػة الػػػنظـ التعميميػػػةخ حيػػػث يحظػػػى أبنػػػ
األنماط أو الشعب التعميمية التى تتػرؾ ألبنػاء العامػة. كمػا تػنعكس بنيػة التفػاوت الطبقػى أيضػا فػى 
اختبلؼ نمط العبلقات االجتماعية السائدة فى كػؿ نمػط مػف أنمػاط التعمػيـخ بػؿ فػى كػؿ مرحمػة مػف 

 (.21، 3900)حسف البيالوى: لبيروقراطية والتسمطية مراحموخ مف حيث درجة الضبط وا
أما الييمنة  ير المباشرة التى تمارسيا بنية العبلقات االجتماعية فى المجتمػع عمػى الػنظـ  

التربويػػػةخ فيػػػى تمػػػؾ الييمنػػػة التػػػى تػػػتـ مػػػف خػػػبلؿ ىيمنػػػة ثقافػػػة الطبقػػػات االجتماعيػػػة السػػػائدة فػػػى 
 نبينو فيما بعد.المجتمع عمى النظاـ التعميمى نفسو مما س

ولعػػػؿ أبػػػرز مػػػف حمػػػؿ ىػػػذا الجانػػػب أو تمػػػؾ المقولػػػة بمعنػػػى أصػػػح مػػػف منظػػػور اقتصػػػادىخ  
 Schooling in Capitalistفػى كتابيمػا  S.Bowles & H. Gintis بػاولز  و جينػتس  

America  خ ففػػى ردىمػػا عمػػى عػػدد مػػف صػػور النقػػد التػػى وجيػػت إلػػى األفكػػار الػػواردة فػػى الكتػػاب
لرسػػػػالة األساسػػػػية التػػػػى يحمميػػػػا كتابنػػػػا لمنػػػػاس ىػػػػى: أف السياسػػػػة التربويػػػػة وحػػػػدىا ال قػػػػاال: " ... وا

تسػػػػتطيع أف تعػػػػالج مشػػػػكبلتنا االجتماعيػػػػةخ لكػػػػف عمييػػػػا أف تكػػػػوف جػػػػزءا مػػػػف اسػػػػتراتيجية سياسػػػػية 
)نػػدوة حػػوؿ إجماليػػةخ تػػدؾ أسػػس البلمسػػاواة االقتصػػادية والتشػػويو الػػذى أصػػاب النمػػاء الشخصػػى" 

 (.117، 3903التعميـ:  
ويسػػػمـ الكاتبػػػاف بػػػأف التعمػػػيـ أداة لمسػػػيطرة االجتماعيػػػة عمػػػى مجػػػاؿ االقتصػػػاد؛ سػػػواء فػػػى  

المجتمعػػات الرأسػػمالية أو االشػػتراكيةخ ألف االقتصػػاد ينػػتج النػػاسخ ويعتبػػر إنتػػاج السػػمع شػػيئا قميػػؿ 
ـ األىميػػػػةخ إال إذا كػػػػاف مػػػػدخبًل ضػػػػرورًيا فػػػػى إنتػػػػاج النػػػػاس. لكػػػػف فػػػػى االقتصػػػػاد الرأسػػػػمالى تتفػػػػاق

المشكبلت فى استخداـ التعميـ كآلية لمسيطرة خ والسبب فى ىذا بسيطخ ذلؾ أف عمميػة إنتػاج النػاس 
تحكمػو عوامػؿ الػربح والسػيطرة أكثػر ممػا تحكمػو عوامػؿ  –فى سوؽ العمؿ وفػى سػوؽ المػدارس  –

إنسانية. والحاجة الضرورية لمحصوؿ عمى عمؿ يجبر المرء عمى أف يكوف أقؿ مما كاف يمكػف أف 
يكػػوف عميػػو.. أف يكػػوف أقػػػؿ حريػػةخ وأقػػؿ أمًنػػػاخ باختصػػار أقػػؿ ماديػػةخ وبيػػػذا فػػاف نظػػاـ االقتصػػػاد 
األمريكػػػػى يعتبػػػػر فػػػػى شػػػػكمو شػػػػموليا تػػػػتحكـ فيػػػػو القمػػػػة فػػػػى الكثػػػػرةخ لكػػػػف تمػػػػؾ الشػػػػمولية تموىيػػػػا 

 (.0)عبد السميع سيد أحمد، الديمقراطيةخ وتخفؼ منيا معايير المساواة والعدالة والمشاركة 
ذا يبقػػى الوضػػع عمػػى مػػا ىػػو عميػػػو ر ػػـ ىػػذا التنػػاقض بػػيف النظػػاـ السياسػػى والنظػػػاـ فممػػا 

 االقتصادى؟
يجيػػب الكاتبػػاف بأنػػو لػػف يكػػوف لمنظػػاـ االقتصػػادى اسػػتقرار إال إذا كػػاف وعػػى النػػاس فػػى   

الشرائح والطبقات االجتماعية المختمفة متسقا مع العبلقات االجتماعية التى يحػددىا شػكؿ اإلنتػاج. 
طمػػب دواـ البنيػػة الطبقيػػة أف يعػػاد التقسػػيـ اليرمػػى  التراتبػػى  لمعمػػؿ فػػى وعػػى النػػاسخ والنظػػاـ ويت

التعميمػػى إحػػدى اآلليػػات المتعػػددة لئلنتػػاجخ مػػف خبللػػو تحػػاوؿ الصػػفوة المسػػيطرة تحقيػػؽ أ راضػػيا. 
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ـ لمطػبلب تمؾ ىى العبلقة الحقيقيػة بػيف التعمػيـ واالقتصػادخ ال العبلقػة التػى تقػـو عمػى تزويػد التعمػي
 (.0)عبد السميع سيد أحمد، بالميارات التى يحتاجيا أصحاب األعماؿ ويدفعوف ليا 

ولز وجينػػتس عػػف الفكػػرة القائمػػة: "إف عمػػى اآنفػػا يػػدافع بػػ خوفػػى معػػرض ردىمػػا المشػػار إليػػو 
الجميع أف يناضمواخ وال سيما المشػتغميف بػالتغيير التربػوى الثػورىخ ويواجيػوا الرجعيػة المحافظػة مػف 
أجػػػؿ زيػػػادة المكاسػػػب التػػػى حصػػػمنا عمييػػػا فػػػى مجػػػاؿ التربيػػػة األمريكيػػػة". وربمػػػا تثيػػػر  المكاسػػػب  

إذ تصدر مف اثنػيف خصصػا كتابػا ميمػا لميجػـو الحػاد عمػى التربيػة األمريكيػة  خالمشار إلييا دىشة
بحػػاؿ  ولز وجينػػتس يؤكػػداف أف نقػػدىما ال يعنػػىاباعتبارىػا نموذجػػا لمتربيػػة الرأسػػمالية السػػيئةخ لكػػف بػ

 مف األحواؿ إنكار بعض صور التقدـ التربوى فى المجتمع األمريكى.
إف الطػػػػابع التقػػػػدمى الجزئػػػػى فػػػػى التربيػػػػة األمريكيػػػػة ينشػػػػأ مػػػػف كونػػػػو نتيجػػػػة نجمػػػػت عػػػػف  

وقػػػد أكػػػد أف التربيػػػة األمريكيػػػة  خالتناقضػػػات القائمػػػة فػػػى مجتمػػػع رأسػػػمالى عمػػػى شػػػ  مػػػف التقدميػػػة
كيات التاريخيػة لممجابيػػة الطبقيػػة. وال شػػؾ أف المػػدارس ليسػػت بوجوىيػا الميمػػة نتجػػت عػػف الػػدينامي

بكؿ بساطة عبػارة عػف تجسػيد مػادى لمتفكيػر المثػالى الصػادر عػف الطبقيػة الرأسػمالية وحمفائيػا مػف 
المفكريفخ فمو كػاف لمنخبػة المسػيطرة مطمػؽ الحريػة فػى التصػرؼخ لظيػر بػبل ريػب مقػدار أكبػر مػف 

الفرصخ وتوافػؽ أكثػر بػيف العبلقػات االجتماعيػةخ ومػا كنػا نجػد تيػاًرا الفئويةخ ومقدار أقؿ مف تكافؤ 
نقػػدًيا فػػى كميػػات التربيػػة. إف المظػػاىر التقدميػػة لممػػدارس أمػػور حققيػػا النػػاس عػػف طريػػؽ النضػػاؿخ 
ولػذلؾ فيػى ال ينبغػػى أف تصػرؼ أنظارنػا عػػف الظمػـ القػائـ فػػى مواقػع العمػؿخ "إف التربيػػة حميػة مػػف 

)نػػدوة ضػػغط مػػف أجػؿ التغيػػر االجتمػػاعىخ ويجػػب أال ينػػتقص مػف أىميتيػػا" أكثػر الحميػػات جػػدوى لم
 (.110، 3903حوؿ التعميـ المدرسى فى أمريكا: 

ولز وجينػػتس مشػػتؽ مػػف دراسػػتيما التربيػػةخ ويػػدعو إلػػى أف نبنػػى عمػػى الوجػػوه اإف موقػػؼ بػػ 
لمجػاؿ السياسػىخ المتقدمة لمرأسماليةخ عػف طريػؽ توسػيع نطػاؽ الديمقراطيػة والمسػاواة ونقميمػا مػف ا

حيث ال يتعدياف بالبداىة واقػع الحريػات الشػكميةخ إلػى مجػاؿ االقتصػادخ بحيػث يمكػف أف تكػوف كػؿ 
 مف الديمقراطية السياسية واالقتصادية ذات معنى. 

ألف ىػػذا ىػػو  –وذلػػؾ يعنػػى فػػى واقػػع الممارسػػة أنػػو يجػػدر بنػػا أف نتعامػػؿ مػػع االشػػتراكية 
ض كمػػػى ليػػػاخ فالميبراليػػػة ليسػػػت مجػػػرد زائػػػدة يئ الميبراليػػػةخ ال كنقػػػكامتػػػداد انتقػػػائى لممبػػػاد –ىػػػدفيما 

مضرة نجمت عف أيديولوجية الشركات الكبرىخ كأيديولوجية  ريبة عف مصػالح العمػاؿ والمػواطنيف 
وجيػػادىـخ بػػؿ إنيػػا نفسػػيا تكونػػت بشػػكميا الحاضػػر مػػف خػػبلؿ الصػػراع الطبقػػى. والمػػرء ينظػػر إلػػى 

فػػػتش دوف جػػػدوى عػػػف أفكػػػار تتصػػػؿ بالديمقراطيػػػة السياسػػػية وتحػػػرر المنشػػػأ التػػػاريخى لمرأسػػػمالية وي
الطبقة العاممة خ أو بالتزاـ المساواة االقتصادية فى أى شكؿ مف األشػكاؿ. إف ىػذه األمػور لػـ تكػف 
موجودةخ إنما تطورت تدريجيا مع نمو الطبقػة العاممػة وتزايػد ضػغط القػوى فػى أوروبػا وأمريكػا عمػى 

ل زامػػو تحػػػت طائمػػة اإلفنػػػاء بقبػػػوؿ التمثيػػؿ السياسػػػى الكامػػؿخ والتػػػدابير المضػػػادة التقميػػد الميبرالػػػىخ وا 
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لى حد ما النتائج االجتماعية واالقتصادية كمقومات ترتكػز  لمعبوديةخ وأخيرا المساواة فى الفرصخ وا 
عمييا برامجو. ولكػف ال يمكػف تحقيػؽ ىػذه األمػور فػى ظػؿ الرأسػماليةخ ومػف جيػة أخػرىخ نجػد ىػذه 

، 3903)نػػدوة حػػوؿ التعمػػيـ المدرسػػى فػػى أمريكػػا: ذاتيػػا متجسػػدة فػػى المػػدارس اليػػـو  التناقضػػات
115.) 

لػو أثػره فػى تطػور الفكػر التربػوى.  كػاف وىكذا نجد أف كتاب  التعميـ فى أمريكػا الرأسػمالية  
سعى لتعييف موقع التعميـ فى اإلطػار االجتمػاعى واالقتصػادى فػى المجتمػع الرأسػمالىخ وحػاوؿ لقد 
ا الكتاب أف يقدما وصفا شامبل لدور المدارس فى بنية االقتصاد األمريكػىخ كمػا انتقػدا الجيػود مؤلف

التى بػذلت لتغييػر أوضػاع المػدارس أو إصػبلحياخ وأشػارا إلػى أف معظػـ الجيػود قػد بػاءت بالفشػؿخ 
قػػاؿ الكتػػاب أف ىنػػاؾ إصػػبلحات لػػـ تتحقػػؽ ألنيػػا حاولػػت العكػػسخ أى إلػػى  خوفػػى بعػػض األحيػػاف

مف التحرر والمساواة. وعبلوة عمى ذلػؾخ اعتبػر المؤلفػاف أف تمػؾ الجيػود القميمػة التػى نجحػت مزيد 
فى جعؿ بعض وجوه التعميـ المدرسى أكثر ليبرالية وأدنى إلى المساواةخ كانت بػدورىا فاشػمة؛ ألنيػا 
كانػػػت عبػػػػارة عػػػف مستحضػػػػرات لتجميػػػؿ وجػػػػو الرأسػػػمالية المتنػػػػاقضخ ومنعػػػو مػػػػف الظيػػػور بكامػػػػؿ 

تو. إف اإلصػبلح المدرسػىخ فػى نظرىمػاخ يخفػؽ لسػببيف: إمػا ألنػو يػنجح فػى القيػاـ بمػا يطمبػو بشاع
ما ألنو ينجح فى القياـ بعكس ذلؾخ فالنجػاح فػى اإلخفػاؽ قػائـ فػى كػبل النمطػيفخ  منو االقتصادخ وا 

 (.200، 3903)ندوة حوؿ التعميـ المدرسى فى أمريكا:  ألنو يمبى حاجات الرأسمالية 
ولز وجينػتس إسػياما حقيقيػا أنيمػا يحمػبلف الفكػر التربػوى فػى اآثر التى أسيـ بيا بومف الم 

الواليات المتحدة اليوـخ مف جديدخ عمى مناقشة عبلقة التعمػيـ المدرسػى بػالخمؽ االجتمػاعىخ ونقػوؿ 
ولز وجينػػتس يبػػػدواف بشػػكؿ مػػػا أقػػرب إلػػػى التقاليػػد القديمػػػة فػػى المخاطبػػػة ا مػػف جديػػػد  نظػػًرا ألف بػػػ

وية فى ىذا الشأف منيما إلى المناقشات الدائرة حوؿ االستحقاؽخ وقد تخمؿ القرف التاسع عشػر الترب
مناقشػػات ومنػػاظرات حاميػػة الػػوطيس بػػيف مختمػػؼ الفئػػات األمريكيػػة حػػوؿ التعمػػيـ المدرسػػىخ ونػػوع 
الخمػػؽ االجتمػػاعى الػػذى يجػػب أو يمكػػف اف تخمقػػو المػػدارسخ ثػػـ طغػػى عمػػى ىػػذه المناقشػػات حػػوؿ 

فيوـ اقتصادى ضػيؽ األفػؽ آلثػار التعمػيـخ ييػتـ بػالنواحى المعرفيػة واألكاديميػة منػذ أواسػط الخمؽ م
القػػرف الحػػالىخ ومنػػذ ذلػػؾ الوقػػت بػػدأ النػػاس يتحػػدثوف عػػف اآلثػػار المعرفيػػة التػػى تحػػدثيا المػػدارسخ 
ف وكيػػػؼ يػػػرتبط التعمػػػيـ المدرسػػػى باألعمػػػاؿ المسػػػتقبميةخ ولكػػػنيـ قممػػػا عػػػالجوا التػػػأثير الػػػذى يمكػػػف أ

)نػػػدوة حػػػوؿ التعمػػػيـ المدرسػػػى فػػػى يخمفػػػو التعمػػػيـ المدرسػػػى فػػػى األخػػػبلؽ االجتماعيػػػة لمطػػػبلب 
 (.130أمريكا:
لقػػد ركػػز معظػػـ التػػاريخ التربػػوى الحػػديث فػػى الغػػرب بصػػفة عامػػةخ وفػػى الواليػػات المتحػػدة  

ةخ بصفة خاصةخ عمى ما يمى: كيؼ تـ إحداث التغيير؟ ومتى تـ ذلؾ؟ وأكثر ىذه المحاوالت ممتاز 
فقد اتضحت لنا اآلف صورة الماضى التربوىخ وأضحت أ نى بكثير ممػا كانػت عميػو منػذ عقػد مػف 
الزمػػػافخ ولكػػػف القميػػػؿ مػػػف المػػػؤرخيف عكػػػؼ عمػػػى تبيػػػاف أسػػػباب التغييػػػر بدقػػػة ووضػػػوح. فقػػػد نحػػػا 
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المؤرخوف إلى أف يكونوا  ير نظرييف حتى السنوات الحديثة الماضػية عمػى األقػؿخ وىػذا مػف حيػث 
النظرى ما يجعؿ مف األسػموب الماركسػى جػذاًبا مغرًيػاخ فيػو يقػوؿ: إف التغييػر يحصػؿ؛ ألف  المبدأ

بعض الناس يريدوف أف يحافظوا عمى نفوذىـ السياسى واالقتصادىخ أو يعززوهخ وال يخامرنا الشؾ 
 فى أف ىذا األمر ىو جزء مف القصة التى أىمميا مؤرخو التربية السابقوف. 

وحسػػػنات أخػػػرى لؤلسػػػموب الماركسػػػىخ مػػػف حيػػػث المبػػػدأ النظػػػرىخ  كمػػػا أف ىنػػػاؾ مميػػػزات
فاألسػػموب الماركسػػى يشػػدد عمػػى الخصوصػػية التاريخيػػة لكػػؿ حقبػػةخ ولػػذلؾ يعتبػػر مضػػادا لؤلسػػموب 
 يػػػر التػػػاريخىخ ولمنػػػوع مػػػف الكتابػػػة الحديثػػػة الػػػذى يتضػػػمف مفارقػػػات تاريخيػػػةخ والنػػػوع الػػػذى يجمػػػع 

ركب يدعى  النخبة . ومف ثـ يفترض أف تمؾ النخبة تعمؿ الوجوه كميا فى حقبة زمنية معينة فى م
وتتصػػػػرؼ كمػػػػا تتصػػػػرؼ النخبػػػػة فػػػػى أيامنػػػػا تماًمػػػػا. ومػػػػف زاويػػػػة ثانيػػػػة يمتػػػػـز النمػػػػوذج الماركسػػػػى 
مكانػػات تسػمح لػو بػػأف يفسػر الظػػروؼ  باستكشػاؼ ألػواف النػػزاع والتناقضػات. ولػذلؾ يتمتػػع باطػار وا 

ثالثػػػةخ ال ُبػػػدَّ مػػػف اإلصػػػرار عمػػػى مسػػػألة النفػػػوذ المدرسػػػية التػػػى جػػػرت فػػػى الماضػػػى. ومػػػف زاويػػػة 
)نػدوة حػوؿ التعمػيـ وترسيخيا فػى الػذىف كممػا تفحصػنا البيانػاتخ وىػذا أمػر ضػرورى بصػفة دائمػة 

 (.130المدرسى فى أمريكا: 
ولز وجينػػتس محػػاوليف أف يحمػػبل فترتػػى اإلصػػبلح األساسػػيتيف فػػى الواليػػات اوقػػد انطمػػؽ بػػ 

مدرسػة العامػةخ والحركػة التقدميػة  كػرد عمػى التناقضػات التػى تنشػأ عػف المتحدة: الحممة مف أجؿ ال
وعػػػػف الحاجػػػػة إلػػػػى إدخػػػػاؿ جماعػػػػات جديػػػػدة فػػػػى عػػػػداد أفػػػػراد الطبقػػػػة العاممػػػػة  خالتوسػػػػع الرأسػػػػمالى

المػػأجورة خ وىمػػا يجػػادالف عمػػى أسػػاس أف اإلصػػبلح نجػػـ عػػف جيػػود الرأسػػمالييف التقػػدمييف الػػذيف 
القتصػػادية الرئيسػػيةخ ففػػى أوقػػات األزمػػات طالػػب العمػػاؿ بتوزيػػع كػػانوا يسػػيطروف عمػػى القطاعػػات ا

التربيةخ واسػتجاب الرأسػماليوف الكبػار لطمبػاتيـ. لكػف ىػؤالء حػاولوا أف يكيفػوا التعمػيـ المدرسػى لكػى 
يعود إنتاج البلمساواة القائمة فى نظػاـ اإلنتػاج واألىػداؼ الرأسػمالية المتمثمػة فػى الفعاليػة والشػرعية 

 والسيطرة.
ذف يختمؼ ب  ولز وجينتس عف معظـ المجدديف التعػديمييف فػى قضػية معينػةخ وىػى أنيمػا اوا 

يفسراف التغير التربوى كنتيجة ناجمة عػف النػزاع الطبقػىخ ال عػف سػيطرة النخبػةخ وال يصػبح التعمػيـ 
المدرسػػػػى ضػػػػمف ىػػػػذه النظريػػػػة عبػػػػارة عػػػػف مػػػػؤامرة تنفػػػػذىا النخبػػػػةخ بػػػػؿ إف ىنػػػػاؾ جدليػػػػة تعمػػػػؿخ 

البشرية تشد الحبؿخ وتتدافعخ وتتخاصـخ فالعماؿ شدوا إلى األماـ وحصموا عمػى التعمػيـ والجماعات 
المدرسى ألبنائيـخ لكنيـ دفعوا ثمف ذلؾ النصر جزئًياخ ألف مصػالح الحكػاـ حػددتخ إلػى حػد كبيػر 

 (.139)ندوة حوؿ التعميـ المدرسى فى أمريكا: شكؿ ذلؾ التعميـ ومحتواهخ وكفمت السيطرة عميو 
ولز وجينػػتس المناقشػػات افػػى النيايػػةخ فمعمػػو مػػف المفيػػد أف نخػػتـ ىػػذا الجػػزء بمػػا خػػتـ بػػو بػػو  

التػػى دارت بينيمػػا وبػػيف بعػػض المعمقػػيف والمعقبػػيف والناقػػديف لكتابيمػػاخ فقػػد قػػاال إنيمػػا حػػاوال إلقػػاء 
 –بعػض الضػوء عمػى إمكػاف خمػؽ الظػروؼ الماديػة مػف أجػؿ قيػاـ مػا يسػميانو تربيػة حميػدةخ وىػػذه 
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عمميػػة ثوريػػة فػػى العمػػؽ خ ولػػيس مػػف اليسػػير تسػػطير مثػػؿ ىػػذا الكتػػاب خارجػػا عػػف  –مػػا يقػػوالف في
إطػػػارهخ أى فػػػى  يػػػاب حركػػػة ثوريػػػة قويػػػةخ فالضػػػعؼ البػػػدييى فػػػى الكتػػػاب مػػػف ىػػػذه الناحيػػػة ناشػػػ  
مباشرة عف  ياب نشاط ثورى محسوس فى المجتمع األمريكىخ وال يستطيع المرء أف يكتب سيرورة 

ذا أخفقػا ثورية فى فكر  ة. وقد حاوال أف يضعا الخطوط الكبرى لتمؾ السيرورةخ فى الفصػؿ األخيػر. وا 
)نػدوة حػوؿ التعمػيـ المدرسػى فى تقديـ حؿ واقعػى لتمػؾ السػيرورةخ فػذلؾ ألف السػيرورة لػـ تكػد تبػدأ 

 (.111فى أمريكا: 
 عػػف التفاوتػػات الطبقيػػة فػػى (21: 3990)محمػػد العػػدوى، وفػػى دراسػػة تطبيقيػػة مصػػرية  

فرص التعميـخ أكد وجود تفاوت بيف طبقات المجتمع فى حظػوظ أبنائػو مػف فػرص التعمػيـ المتاحػةخ 
حيث يمكف أف يعزى ىذا التفاوت إلى سوء توزيع شبكة التعميـخ فبل يسيؿ عمػى طػالبى التعمػيـ مػف 
ع الفقػػراء الوصػػوؿ إلػػى المكػػاف الػػذى تػػؤدى فيػػو الخدمػػة.  يػػر أف سػػيولة وصػػوؿ التمميػػذ إلػػى الموقػػ

الجغرافى لممؤسسة التعميميػةخ ال يعنػى التحاقػو بيػا أو اسػتمراره فػى الدراسػة إذا كػاف قػد التحػؽ بيػاخ 
ثقافيػة تعػوؽ بعػض السػكاف فػى سػف  –ماليةخ وأخرى اجتماعية  -فقد تكوف ىناؾ عوامؿ اقتصادية

اوت فػػػى التعمػػػيـ بأيػػػة مرحمػػػة عػػػف اسػػػتغبلؿ فرصػػػة التعمػػػيـ المتاحػػػة. وبعبػػػارة أخػػػرى فقػػػد يعػػػزى التفػػػ
إلػػى تػػأثير  –بوجػػو عػػاـ  –حظػػوظ أبنػػاء الطبقػػات االجتماعيػػة المختمفػػة مػػف فػػرص التعمػػيـ المتاحػػة 

الماليػػػةخ  –الجغرافيػػػةخ والعوامػػػؿ االقتصػػػادية  –عػػػدد مػػػف العوامػػػؿخ ومػػػف أىميػػػا العوامػػػؿ المكانيػػػة 
 الثقافية. –والعوامؿ االجتماعية 

الماليػػػةخ فػػػى إمكانيػػػة  -القتصػػػاديةومػػػف بػػػيف ظػػػروؼ متعػػػددة ومتنوعػػػةخ تتصػػػدر العوامػػػؿ ا 
إعاقتيا عف االستمتاع بالخدمة التعميمية المطموبة خ فانخفاض دخؿ بعض األسرخ وبالػذات األسػر 

ثيػػرا مػػا يكػػوف عائقًػػا بمنػػع بعػػض أبنائيػػا مػػف االلتحػػاؽ إلػػى الطبقػػة االجتماعيػػة الػػدنياخ ك التػػى تنتمػػى
بعض مراحموخ وعدـ مجاوزتيػا إلػى  يرىػاخ بمؤسسسات التعميـخ أو توقؼ البعض اآلخر منيـ عند 

 -ضػمف عوامػؿ أخػرى –أو اختيار أنواع معينو منو تكوف أقؿ كمفة مف  يرىػا. وىػذا سػوؼ يػؤدى 
إلػػى انعػػداـ التػػوازف بػػيف أبنػػاء مختمػػؼ الطبقػػات االجتماعيػػة فػػى مػػدى اسػػتفادتيـ مػػف فػػرص التعمػػيـ 

ورة فػى صػالح أبنػاء الطبقػة االجتماعيػة المتاحة بمرحمة تعميميػة معينػة خ والتػى سػوؼ تكػوف بالضػر 
 القادرة اقتصادًيا.

ففػػى الوقػػت الحاضػػرخ أصػػبح التعمػػيـ فػػى كػػؿ مراحمػػو عمميػػة مكمفػػةخ ال تقػػوى عمػػى تحمػػؿ  
أعباءىا كؿ األسر. ومف المعروؼ أف األسر المصريةخ تتحمؿخ مف أجؿ تعميـ أبنائيا أعباء مالية 

رسػػػػػىخ وأدوات التعمػػػػػيـخ والسػػػػػكنى بعيػػػػػًدا عػػػػػف األسػػػػػرة متزايػػػػػدةخ لئلنفػػػػػاؽ المباشػػػػػر عمػػػػػى الػػػػػزى المد
لى المدرسة/ الكمية..إلخ.  والمواصبلت مفخ وا 

كما أف ىناؾ أموااًل طائمة يدفعيا اآلباء مباشرة إلى جيػوب المعممػيف نظيػر إعطػاء أبنػائيـ  
دروًسػػا خصوصػػيةخ ويتزايػػد مقػػدار مػػا يػػدفعوف عامػػا بعػػد عػػاـ بمعػػدالت فمكيػػةخ مػػع االخػػتبلؼ مػػف 
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رحمػػة إلػػى أخػػرىخ ومػػف مػػادة تعميميػػة إلػػى أخػػرىخ ومػػف معمػػـ إلػػى آخػػرخ ومػػف القريػػة إلػػى المدينػػةخ م
وفػػى المدينػػة الواحػػدةخ مػػف حػػى إلػػى آخػػرخ وبوجػػو عػػاـ ال يقػػوى عمػػى مواجيػػة ىػػذا اإلنفػػاؽ المباشػػر 
ر المتزايد إال شرائح معينة مف النػاسخ وبػذلؾ تػزداد فػرص أبنػائيـخ أكثػر مػف  يػرىـ مػف أبنػاء األسػ

 –ضػمف عوامػؿ أخػرى  –الفقيرةخ فى االستمرار فى التعميـ حتى االنتياء منػو بنجػاحخ وىػذا يسػاىـ 
فػػى انعػػداـ التػػوازف بػػيف أبنػػاء الطبقػػات االجتماعيػػة المختمفػػة فػػى مػػدى االسػػتفادة مػػف فػػرص التعمػػيـ 

 المتاحةخ فى  ير صالح أبناء الطبقات االجتماعية الفقيرة.
ع آخػػر مػػف األعبػػاء الماليػػة تتحمميػػا األسػػرة عمػػى نحػػو  يػػر ومػػف ناحيػػة أخػػرىخ ىنػػاؾ نػػو  

مباشر مف أجؿ تعميـ أبنائياخ ويتمثؿ ذلؾ فى المكسب أو الدخؿ الذى كاف يمكف لمتمميذ أف يحققو 
إذا ما عمؿ بداًل مف ذىابو إلػى التعمػيـ بالمدرسػة أو الكميػةخ ىػذا المكسػب أو الػدخؿ الضػائع يعتبػر 

تنتمػػى إلػػى الشػػرائح االجتماعيػػة الػػدنياخ دوف  يرىػػا إذا انػػتظـ أبناؤىػػا فػػى خسػػارة كبيػػرة لؤلسػػرة التػػى 
المدرسةخ ولعؿ ذلػؾ واحػًدا مػف أبػرز مػا يمكػف أف يفسػر ظػاىرة تسػرب عػدد  يػر قميػؿ مػف أطفاليػا 
بعػػد انتظػػاميـ فػػى الدراسػػة بمرحمػػة التعمػػيـ األساسػػىخ مػػف أجػػؿ العمػػؿ والحصػػوؿ عمػػى دخػػؿ نقػػدىخ 

 (.27)العدوى: لمادية ألسرىـ وذلؾ تحت ضغط الحاجة ا
ومػػف أجػػؿ كسػػب بعػػض المػػاؿ الػػبلـز لمواجيػػة أعبػػاء الدراسػػة بػػالتعميـ الثػػانوى والعػػالىخ بػػؿ  

وربمػا أيًضػا مػػف أجػؿ اإلنفػاؽ عمػػى أسػرىـخ قػد يعمػػؿ بعػض الطػبلب الفقػػراء أثنػاء اإلجػازة الصػػيفية 
راسػة بالجامعػة بضػعة شػيور بداخؿ الببلد وخارجيا. واألكثػر مػف ىػذاخ قػد يتػرؾ بعػض الطػبلب الد

مػػػف السػػػنة الدراسػػػية لمعمػػػؿ فػػػى بعػػػض الػػػببلد العربيػػػة واألجنبيػػػة. وقػػػد يغػػػرى المػػػاؿ الػػػبعض مػػػنيـ 
فيضحى بالدراسة لمدة عاـ أو أكثر محاواًل تقديـ بعػض األعػذار المقبولػة إلػى كميػاتيـ  كالشػيادات 

 الفصؿ مف التعميـ الجامعى. الطبية  بواسطة األىؿ أو األقارب بالوطف بيدؼ حماية أنفسيـ مف
ويبػػدو أف األسػػػر الفقيػػرة ال تحػػػزف كثيػػًرا عمػػػى تسػػرب أو انقطػػػاع أبنائيػػا عػػػف الدراسػػة بأيػػػة  

مرحمػة تعميميػػةخ فالبطالػػة السػافرة منتشػػرة بػػيف المتعممػيفخ وبعضػػيـ مضػػطروف إلػى انتظػػار الوظيفػػة 
ؿ عمػى وظيفػةخ فػاف مػا الحكومية ألجؿ  ير مسمىخ وحتى عندما يتحقؽ أمػؿ الخػروج فػى الحصػو 

يتقاضػػاه فػػى آخػػر كػػؿ شػػيرخ ال يمكػػف مقارنتػػو بػػدخوؿ  يػػر المتعممػػيف المرتفعػػة الػػذيف تػػدربوا عمػػى 
 حرفة أو صنعة منذ الصغرخ مع ظيور الكثير مف مجاالت الكسب السريع أماميـ.

وىكذا فاف بعض السكاف فى سػف التعمػيـ بأيػة مرحمػةخ الػذيف يفضػموف اختيػار العمػؿ تحػت  
الحاجػػػػة الماديػػػػة عمػػػػى اختيػػػػار االنتظػػػػاـ فػػػػى الدراسػػػػة ىػػػػـ فػػػػى األ مػػػػب مػػػػف أبنػػػػاء الطبقػػػػة  ضػػػػغط

االجتماعية الدنياخ وىذا مػف شػأنو أف يخفػض مػف معػدالت قيػدىـ بالمرحمػة التعميميػة التػى يريػدوفخ 
 وخاصة إذا كانت متقدمةخ بالمقارنة مع أبناء الطبقات االجتماعية األخرى الميسورة.

عمى نوع التعميـ الذى  –بوجو عاـ  –ىخ يؤثر المستوى االقتصادى لؤلسرة ومف ناحية أخر  
وكمػػا  خعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ –يمتحػػؽ بػػو أبنػػاء الطبقػػات االجتماعيػػة المختمفػػة ومسػػتواهخ ففػػى مصػػر 
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يستحوذ عمى أ مب مقاعد التعميـ الثانوى الفنػى طػبلب جػاءوا مػف فئػات اجتماعيػة  –أشرنا مف قبؿ
ة متواضعةخ والعكس صحيح بالنسبة لطبلب التعميـ الثانوى العػاـ. وينطبػؽ ذات مستويات اقتصادي

عمػػى  -بوجػػو عػػاـ –ىػػذا الكػػبلـ عمػػى الكميػػات الجامعيػػةخ إذ يسػػتحوذ أبنػػاء األسػػر القػػادرة اقتصػػادًيا 
 أ مب المقاعد ببعض الكميات التى تؤدى إلى الميف ذات المكانة المرموقة.

لدوليػػة مثػػؿ صػػندوؽ النقػػد الػػدولىخ والبنػػؾ الػػدولىخ وعنػػدما اسػػتطاعت مؤسسػػات التمويػػؿ ا 
أف تفػػرض مػػا عػػرؼ بسياسػػة التكيػػؼ الييكمػػىخ كػػاف لػػذلؾ تداعياتػػو  –كمػػا سػػبؽ أف بينػػا  -و يرىمػػا

ينػاير  –السمبية عمى التعميـخ فوفقا لبيانات منظمػة العمػؿ الدوليػة الصػادرة عػف االقتصػاد المصػرى 
خ حسػب ٕٜٜٔ% عػاـ ٗٔإلػى نحػو  ٜٜٛٔ% عػاـ ٙخ فقد ارتفع معػدؿ البطالػة مػف نحػو ٜٜٗٔ
ذا أضػػفنا إلػػى ٕٓوقػدر الػػبعض معػدؿ البطالػػة بنحػو  (،22: 3990)كمػػاؿ مغيػػث، مػا أورد  %خ وا 

ألػؼ  ٓٓ٘الرصيد الذى كاف قائًما لممتعطميف عدد الذيف يمتحقوف بسوؽ العمؿ سنويا المقدر بنحػو 
ا خ وقػدر أحػد خبػراء البنػؾ الػدولى طالب عمػؿخ اتضػح مػدى الموقػؼ الحػرج لممشػكمة ومػدى تفاقميػ

خ واسػػػتيعاب ٕٓٓٓعػػػدد فػػػرص العمػػػؿ المطموبػػػة لتخفػػػيض معػػػدؿ البطالػػػة إلػػػى النصػػػؼ فػػػى العػػػاـ 
مميػػػػوف فرصػػػة عمػػػؿ جديػػػدةخ أى نحػػػو سػػػتة أمثػػػػاؿ  ٘,ٗالػػػداخميف الجػػػدد إلػػػى سػػػوؽ العمػػػؿ بنحػػػو 

. ٕٜٛٔ -٘ٚ الوظػػائؼ التػػى تػػـ توفيرىػػا خػػبلؿ سػػنوات الػػرواج لبلقتصػػاد المصػػرى فػػى الفتػػرة مػػف
ومع بدء برنامج اإلصبلح االقتصادى الذى ركز عمػى ضػبط جانػب الطمػب الكمػى ومػا ترتػب عميػو 
مػػف انكمػػاشخ أظيػػرت معػػدالت البطالػػة قػػدرا مػػف االرتفػػاعخ حيػػث ارتفػػع معػػدؿ البطالػػة الظػػاىرة مػػف 

 . ٖٜٜٔ/ٕٜ% فى العاـ ٓٔخ إلى نحو  ٜٜٔٔ/ ٜٓ% عاـ ٗ,ٛنحو 
د حدة البطالة مع االستمرار فى تنفيذ برنامج التكيؼ الييكمىخ وتوقع البعض وقتيا أف تزدا

نظًرا ألف تقميص فائض العمالة فى القطاع العاـ  الحكومة وقطاع األعماؿ العاـ  كاف يعتبر جزءا 
مػف عمميػة التكيػؼ ىػذهخ باإلضػافة إلػى أف تغيػػر دور الدولػة ليبتعػد عػف كونيػا رب العمػؿ الرئيسػػى 

ثػػره فػػى فػػرص حمػػوؿ لمشػػكمة البطالػػةخ حيػػث يقػػـو القطػػاع الخػػاص بػػدور فػػى المجتمػػعخ أصػػبح لػػو أ
 اقتصادى سيغمب عميو االستيبلؾ ال اإلنتاجخ واالستيراد ال التصدير.

نمػػا توضػيح أثػػر تمػؾ المشػػكمة عمػػى   وليسػت القضػػية ىنػا ىػػى مشػكمة البطالػػة وخطورتيػاخ وا 
د بمػػػغ عػػػدد المتعطمػػػيف فػػػى نيايػػػة عػػػاـ طبيعػػػة العبلقػػػة بػػػيف الفئػػػات االجتماعيػػػة الفقيػػػرة والتعمػػػيـخ فقػػػ

% مػف ٘ٚمميػوف متعطػؿ مػف الخػريجيفخ بنسػبة  ٗ,ٔمميوف متعطؿخ مف بيػنيـ  ٜ,ٔقرابة  ٖٜٜٔ
مجمػػػػوع المتعطمػػػػيفخ ومػػػػف بػػػػيف ىػػػػؤالء الخػػػػريجيف بمغػػػػت نسػػػػبة المتعطمػػػػيف مػػػػف حممػػػػة المػػػػؤىبلت 

فى أسيوطخ مػثبًل خ %خ واختمفت أعداد المتعطميف وبسبتيـ مف محافظة إلى أخرىخ فٕٛالمتوسطة 
% مف الحاصميف عمييػاخ وقػد وصػؿ ٜٛبمغت نسبة المتعطميف مف حممة الدبمومات الفنية التجارية 

خػػريجخ وىػػو أكبػػر عػػدد مػػف العػػاطميف فػػى أى  ٙٛٓ,ٔٔعػػدد المتعطمػػيف بمركػػز ديػػروط إلػػى قرابػػة 
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ر بػػؤر مركػػز مػػف مراكػػز المحافظػػةخ وديػػروطخ كمػػا أشػػارت بعػػض األحػػداث الماضػػيةخ كػػاف مػػف أكثػػ
 العنؼ التياًبا فى الصعيد.

والنتيجة النيائيػة لمثػؿ ىػذه االخػتبلالت التػى حػدثت بػيف التعمػيـ والعمػؿخ أف مػا تػـ تكوينػو  
مف قدرات بشرية قد تعرض لئلىدارخ إما فى شكؿ بطالة مقنعػة أو سػافرة. وبػافتراض أف ذلػؾ كػاف 

ود األىميػػةخ طالمػػا أنػػو ال يػػوفر يمكػػف أف يحػػدث مػػع تحقيػػؽ نمػػو اقتصػػادىخ فانػػو يكػػوف نمػػًوا محػػد
فرص العمؿ المناسبة لمقدرات البشرية التى يتـ تكوينيا. ومف المرجح أف تؤدى عوامؿ متعػددة إلػى 
ذلؾ االختبلؿ الكمى والنوعى بيف قوة العمؿ وفرص العمؿ التى أوجدىا أسموب لئلنتاج منحاز إلى 

د األمػػػر سػػػوءا أف التوزيػػػع المكػػػانى ليػػػذه الكثافػػػة الرأسػػػماليةخ خاصػػػة فػػػى المشػػػروعات العامػػػةخ وزا
المشروعات انحاز ضد المناطؽ الريفيةخ حيث تعيش أ مبية السػكافخ وقػد صػاحب ذلػؾ دعػـ كبيػر 
لػرأس المػػاؿخ مػػف خػػبلؿ سياسػػات مشػػوىة أوجػػدت تمييػػزا لصػػالح الريػػوع واألربػػاح خ ومػػف ثػػـ أسػػفرت 

إلػػى تػػدعيـ أسػػاليب اإلنتػػاج كثيفػػة  عػػف نمػػط لتوزيػػع الػػدخوؿ أضػػر بػػالفقراءخ وكػػؿ ىػػذه العوامػػؿ أدت
رأس الماؿ بمرور الزمف خ وترتب عمى ذلؾ أف البطالة أصبح ليا صفة الييكميةخ و ػذتيا تشػوىات 

 السياسات التى كانت متبعة.
)كمػػػاؿ نجيػػػب، وفػػى نظػػرة مجممػػة لمػػػا ُزعػػـ أنػػو اتجػػػاه إلػػى اإلصػػبلح التربػػػوىخ كشػػؼ لنػػا  
نػػت قػػد بػػدأت تػػتممس طريقيػػاخ منػػذ السػػبعينيات مػػف كيػػؼ تػػؤدى السياسػػات التػػى كا (،22: 2001

القػػػرف العشػػػريفخ ثػػػـ تعمػػػف عػػػف نفسػػػيا فػػػى الثمانينيػػػاتخ لتخطػػػو خطػػػوات وئيػػػدة نحػػػو الترسػػػخ منػػػذ 
التسعينياتخ أعمدتيا الرئيسية الثبلثخ وىى: خصخصة التعميـخ والبلمركزيةخ والمشاركة المجتمعية 

ى لضػػػماف جػػودة التعمػػػيـ فػػى ضػػػوء معػػايير تربويػػػة فػػى إدارة شػػئوف المػػػدارسخ ومبػػدأ القيػػػاس التربػػو 
 محددة.
وكانت الدعوة إلى خصخصة التعميـخ وىى تمثؿ القاعدة األساسية لمثمث المشروع التربوى  

لئلصػػبلح فػػى ىػػذه الفتػػرةخ كػػاف مػػف شػػأنيا تحويػػؿ جانػػب كبيػػر مػػف عػػبء التكػػاليؼ التعميميػػة إلػػى 
نمػو التعمػيـ الخػاص. والواقػع أف التعمػيـ خػبلؿ الطبلب وأسرىـ خ وتبنى سياسات ترمى إلى تشجيع 

ىػػذه الحقبػػة المشػػار إلييػػا اتسػػـ باسػػتبعاد أفقػػر الفئػػات الشػػعبية مػػف النظػػاـ التعميمػػىخ فمػػف ناحيػػةخ 
تمكنت مختمؼ الفئات االجتماعية الميسورة مف رفع مستويات التعميـ الذى تحتاجو فػى ىػذه الحقبػة 

لغػرض بػالتعميـ الرسػمى والخػاص مًعػا. لكػف ذلػؾ لػـ يكػف الجديدة عمى نحو أفضؿخ مستعينة بيذا ا
شأف الشرائح السكانية المتزايدة التى تتخػبط فػى الفقػرخ وىكػذا بػدأنا نشػيد مػع دخولنػا القػرف الحػادى 
والعشريفخ حدوث تفػاوت صػارخ فػى توزيػع خػدمات التعمػيـ خ وتيمػيش قطاعػات واسػعة مػف الفقػراء 

 عممًيا وتعميمًيا.
ومػة الػدوؿ االشػتراكيةخ عمػى التػرويج لمنمػوذج األمريكػى ومػا يقػـو عميػو وساعد سػقوط منظ 

مف توجياتخ ويتوسؿ بو مف آلياتخ عمى الر ـ مما يؤكده منطؽ التطور أف ىذا النمػوذج إذا كػاف 
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قد نجح عمى أرضو الوطنية فمذلؾ ظروفو الكثيرة المعروفة فى نشػأة الواليػات المتحػدةخ األمػر  يػر 
لنسبة لمختمؼ دوؿ العالـ عمى وجو التقريب. ويػؤدى االنبيػار إلػى فػتح مزيػد مػف المتيسر حدوثو با

األبواب لمتغمغؿ األمريكىخ مما يصب مزيًدا مػف دمػاء صػحة وعافيػة فػى عػروؽ الواليػات المتحػدةخ 
 عمى حساب كثير مف المجتمعات المنبيرة المسموب إرادة شعوبيا خاصة.

ح التربػػػوى فػػػى االرتبػػػاط بالسػػػوؽخ ممػػػا اسػػػتدعى لقػػػد بػػػرزت ركػػػائز النظػػػاـ الجديػػػد لئلصػػػبل 
طبلؽ العناف لمسوؽ الرأسمالى التعميمػى فػى  السعى إلى تفكيؾ األنظمة التعميميةخ أى إزالة القيود وا 
المنافسة الحرةخ واعتمػاد مبػدأ اختيػار األىػؿ لممدرسػةخ وخصخصػة النظػاـ التعميمػى الحكػومىخ ومػا 

الرأسمالية الربحيةخ والتركيز عمى النتائج فى المواد الدراسػية  يرافؽ ذلؾ مف ترتيبات مثؿ المحاسبية
بواسػػػطة معػػػايير محػػػددة سػػػمًفاخ ومقارنتيػػػا ببعضػػػيا عمػػػى صػػػعيد األفػػػراد والمػػػدارسخ وعمػػػى صػػػعيد 

 الواليات والعالـ كمو.
ومػػػػف الضػػػػرورى اإلشػػػػارة إلػػػػى أف نظريػػػػات "تفكيػػػػؾ األنظمػػػػة" ليسػػػػت محػػػػض مشػػػػروعات  

اقتصادية خ تنقؿ ركائز التغيير التربوى وتسمميا إلى  –تغييرات سياسية  لئلصبلح التربوىخ بؿ إنيا
القوى االقتصادية والسياسية المييمنة التى تتحكـ فػى شػئوف التعمػيـخ ومػف ثػـخ فػاف تفكيػؾ األنظمػة 
التعميمية ال يتحاشػى قضػايا التعمػيـ فحسػبخ بػؿ إنػو يتجاىػؿ كافػة معػانى التربيػة والتعمػيـ المعروفػة 

. وأصبح المسرح يشيد تفكيؾ المؤسسات التعميمية الجامعيةخ وقبؿ الجامعية فى مصػرخ حتى الي ـو
عػػف طريػػؽ إقامػػة أنظمػػة التعمػػيـ المفتػػوح خ والمػػدارس التجريبيػػةخ المغػػات منيػػا والعاديػػةخ داخػػؿ نظػػاـ 

ات مسػػػتقمة التعمػػػيـ الرسػػػمىخ واإلعػػػبلف عػػػف تيسػػػيرات ميمػػػة إلنشػػػاء جامعػػػات اسػػػتثمارية ال كجامعػػػ
نشػػئيا رجػػاؿ أعمػػاؿخ بػػؿ وداخػػؿ الجامعػػات الحكوميػػة نفسػػيا ..إف مثػػؿ ىػػذه السػػبؿخ التػػى ي فحسػػب

تتزايػػد وتتسػػارع وتيرتيػػا وتتنػػوع أشػػكالياخ ىػػى تعبيػػر عػػف سياسػػة تفكيػػؾ النظػػاـ التعميمػػى المصػػرى 
 (.21: 2001)كماؿ نجيب، 

فػى ظػؿ نظػاـ ومع افتراض تحرؾ التعميـ المصرى نحو البلمركزيةخ تجدر اإلشارة إلى أنػو  
ال يكفػػؿ المسػػاواة وتكػػافؤ الفػػرص فػػى نتػػائج التعمػػيـخ فػػاف اسػػتقبللية المحميػػات والمػػدارسخ يمكػػف أف 
يضيؼ سبًبا جديًدا مف أسباب عدـ التكافؤ بيف مدارس الفقراء ومدارس األ نياءخ فضػبًل عػف مػدى 

لمشػػػاركة مػػػف قػػػدرة المػػػدارس عمػػػى تشػػػخيص مشػػػكبلتياخ وتحديػػػد أىػػػدافيا بصػػػورة عامػػػةخ واجتػػػذاب ا
جانػػػب أعضػػػاء المجتمػػػعخ ومتابعػػػة وتقػػػويـ تقػػػدمياخ فسػػػوؼ يػػػزداد انعػػػداـ تػػػوازف ىػػػذه الجوانػػػب بػػػيف 

 مؤسسات التعميـ بصورة أكثر عمًقا.
ذا مػا دققنػػا النظػر والتفكيػػر فيمػػا يػتـ زعمػػو بػػأف االعتمػاد عمػػى قضػػية معػايير الجػػودة فػػى   وا 

وبالتبعية  –قد النظر العممى المنيجى أواًلخ وثانًيا التعميـ ىو السبيؿ إلى إصبلح التعميـ افتراض يفت
 يفتقد العدؿ التربوى..
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حيػػث تفػػرض القواعػػد  -مػػثبلً  -إف المسػػألة ىنػػا يمكػػف أف تشػػبو بمبػػاراة تسػػابؽ فػػى الجػػرى 
 التساوى والتكافؤ بيف المتسابقيفخ حتى يمكمف الحكـ العممى الموضوعى عمى النتائج..

خطوة خ منذ البدءخ عف زميموخ وتقدـ آخر بخطوتيف؟ ومػاذا إذا ولكفخ ماذا لو تقدـ واحد ب  
كاف الطريؽ أماـ مجموعة مميًداخ وأماـ مجموعة أخرى يمتمػ  بالمطبػات والحفػر؟ ومػاذا لػو تمقفػت 

 متسابؽ سيارة فى منتصؼ الطريؽخ تسيؿ لو الوصوؿ أسرعخ وىو لـ يتوافر لغيره؟..وىكذا.
مكانياتػػو  إف ىػػذا ىػػو حػػاؿ المػػدارس والجامعػػات  بأنواعيػػا ومسػػتوياتياخ لكػػؿ منيػػا ظروفػػو وا 

وجميوره ومركزهخ فيػؿ يسػتوى األمػر بػيف المػدارس التجريبيػة والمػدارس العامػة؟ وىػؿ يسػتوى األمػر 
بػػيف ىػػذيف النػػوعيف وبػػيف مػػدارس المغػػات الخاصػػة؟ وىػػؿ يسػػتوى األمػػر بػػيف كػػؿ ىػػؤالء ومػػا يسػػمى 

 بالمدارس الدولية؟
مجامعػػات الحكوميػػةخ والجامعػػات الخاصػػةخ ومػػا يسػػمى بالجامعػػات وقػػؿ مثػػؿ ىػػذا بالنسػػبة ل 

األجنبيػػة..تفاوت صػػارخ فػػى اإلمكانػػات والظػػروؼ واألحػػواؿ ممػػا يحسػػـ مراكػػز كػػؿ فئػػة عنػػد تطبيػػؽ 
معايير الجودةخ ويؤكد أف ىذه المعايير تنتيى إلى  ير المراد المعمف ليا..تحسيف التعميـ وتجويػدهخ 

 لفقراءخ وتكاف  القادريف..إذ ترسخ التفاوتخ وتعاقب ا
 

 التعميـ طريؽ لمييمنة:
بيف التعميـ واأليديولوجيا حقيقة ال يستطيع أف ينكرىا إال ىؤالء الذيف يقفوفخ  الًبػاخ  الصمة 

عند ما ىو ظاىرخ دوف العناية بمحاولة تعمؽ ىذا الظاىر بحثا عما يشكمو ويحركو. وىػى حقيقػةخ 
 مى اإلمساؾ بزماـ التعميـ بيدؼ فرض األيديولوجية المرادة.ومف ىنا كاف الحرص أشد ما يكوف ع

 لكف..ما األيديولوجيا؟  
إنيػػػا عنػػػد المفكػػػر اإليطػػػالى  أنطونيػػػو جرامشػػػى  تسػػػاوى الفمسػػػفةخ وتسػػػاوى النظػػػرة الكونيػػػة  

الشػػاممةخ وتسػػاوى السياسػػةخ أى مجمػػؿ األفكػػار التػػى تحػػرؾ مجتمعػػا مػػاخ أو تكػػوف أساًسػػا لوجػػػوده 
ال تشػػػػمؿ فقػػػػط النظريػػػػات واألفكػػػػار العامػػػػةخ بػػػػؿ تشػػػػمؿ كػػػػذلؾ كػػػػؿ أنسػػػػاؽ القػػػػيـ وحركتػػػػوخ وىػػػػى 

 والمعتقدات.
ولقػػد أعطػػى جرامشػػى األيػػديولوجيا والبنػػاء الفػػوقى اسػػتقبللية وقػػدرة عمػػى التػػأثير فػػى البنػػاء  

التحتػػىخ مثمػػو فػػى ذلػػؾ مثػػؿ المفكػػر المجػػرى  لوكػػاش خ إال أنػػو زاد عميػػو وعمػػى آخػػريف بػػالقوؿ بػػأف 
وجيا ليسػػػت تعبيػػػًرا عػػػف النظػػػاـ االقتصػػػادىخ ومػػػف ىنػػػا ميزىػػػا عػػػف البنػػػاء الفػػػوقى بمفيػػػوـ اإليػػػديول

ماركسخ ووصؿ إلى أف اإليديولوجيا ليست طبقيةخ فقد اعتبر جرامشى األيديولوجيا بناء مكوًنا مػف 
العديػػد مػػف العناصػػر المتناسػػقة المشػػدودة بعضػػيا إلػػى بعػػض فػػى وحػػدة بنائيػػة واحػػدة تتمحػػور حػػوؿ 

ديولوجى طبقػػى ىػػو العنصػػر األساسػػى الطبقػػى الػػذى ال تقدمػػو سػػوى طبقػػة أساسػػية فػػى عنصػػر أيػػ
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المجتمع. أمػا بػاقى العناصػر اإليديولوجيػة فميسػت ذات طبيعػة طبقيػةخ ولكنيػا تأخػذ سػمتيا الطبقيػة 
 (.310، 3901)عمى مختار: مف تمحورىا حوؿ العنصر األيديولوجى األساسى 

لمكونة لئليديولوجى التى سبؽ القوؿ بأنيا ليست فى ذاتيا والعناصر اإليديولوجية األخرى ا 
ذات طبيعػػة طبقيػػة يمكػػف إمػػا أال يكػػوف ليػػا عبلقػػة بالوضػػع الطبقػػىخ وبالتػػالى تػػدخؿ فػػى أكثػػر مػػف 
إيديولوجيػػة كمػػا ىػػىخ أو تكػػوف أحػػد التعبيػػرات الطبقيػػة فػػى إيديولوجيػػة مجتمػػعخ وليسػػت إيديولوجيػػة 

ف كانػت تت محػور حػوؿ محػور أيػديولوجى تقدمػو الطبقػة المعنيػة. وبالتػالى طبقة مف حيث بناؤىاخ وا 
فميست ىناؾ إيديولوجية بروليتارية نقيػةخ وأخػرى بورجوازيػة نقيػة. والصػراع اإليػديولوجى ىػو عمميػة 
عادة تركيب لمعناصر اإليديولوجية حوؿ عنصر إيػديولوجى أساسػى ذى طبيعػة  تحميؿخ أو تفكيؾ وا 

 طبقية.
لمجػػػاؿ الفكػػرى والسياسػػى والقيمػػى واألخبلقػػػى مػػف خػػبلؿ األجيػػػزة إف الصػػراع يجػػرى فػػى ا 

اإليديولوجيػػةخ وفػػى مقػػدمتيا أجيػػزة التعمػػيـخ وبالتػػالى يمكػػف أف تتحقػػؽ السػػيطرة اإليديولوجيػػة المعبػػرة 
عػػف المرحمػػة التاريخيػػة الجديػػدة قبػػػؿ الوصػػوؿ إلػػى السػػمطةخ بػػؿ ويسػػػاعد ذلػػؾ عمػػى الوصػػوؿ إلػػػى 

يست إيديولوجية طبقة تفرضيا بالقوة عف طريؽ اسػتخداـ أجيػزة الدولػة. السمطةخ ألف اإليديولوجيا ل
وجرامشػػى فػػى ذلػػؾ يختمػػؼ عػػف لينػػيف ولوكػػػاش المػػذيف يعتبػػراف أف السػػيطرة اإليديولوجيػػة تػػتـ بعػػػد 

 الوصوؿ إلى السمطة؛ ألف اإليديولوجيا السائدة تعبر عف الطبقة التى فى السمطة.
اًمػػػا ومركزًيػػػا فػػػى فكػػػر جرامشػػػىخ وتجمػػػع الييمنػػػة بػػػيف ويعتبػػػر مفيػػػوـ  الييمنػػػة  مفيوًمػػػا ع 

الفمسفة والسياسة واإليديولوجيا والثقافةخ والنظرية والممارسةخ وأًيا كاف األمر فاف أًيا منيا إنما يعبػر 
عػػػف اكتشػػػاؼ أىميػػػة البنػػػى الفوقيػػػةخ ودورىػػػا فػػػى قيػػػادة حركػػػة الواقػػػعخ وبالفعػػػؿ نجػػػد المفيػػػـو عنػػػد 

اخ مؤكػػًدا أحياًنػػا أولويػػة  الثقافػػة  فػػى التػػأثير فػػى الجمػػاىير وفػػى حركػػة جرامشػػى بيػػذه الػػدالالت كميػػ
أو تأخيرىا. ويصؿ الرأى الشائع عند الدارسيف اليوـ إلى أف  الييمنة  ىى المفيـو الشامؿ  –الثورة 

لمدولػػةخ أى السياسػػة + الثقافػػةخ إذ إف الدولػػة كػػى تعيػػد إنتاجيػػاخ وتضػػمف اسػػتمرارىاخ وتطػػور طػػرؽ 
مى الجماىيرخ تمجأ إلى وسيمتيف: القمع واإلقنػاعخ وىػذا مػا يمخصػو جرامشػى فػى تعريفػو سيطرتيا ع

 (.313)أمينة رشيد: لكممة  الييمنة  بمعناىا الكامؿ المتضمف فعميف: القيادة والسيادة 
وتفسػػير ذلػػؾ أف الدولػػة ال تعتمػػد فقػػط عمػػى جيازىػػا القمعػػى المكػػوف مػػف البػػوليس والجػػيش  

فػى خمقيػا  ثقافػة   –وفى ىذه النقطة تػأتى مسػاىمة جرامشػى األساسػية  –خ بؿ والتشريعات القيرية
تضػػػمف إخػػػبلص المػػػواطنيف حتػػػى ألىػػػداؼ متناقضػػػة مػػػع مصػػػالحيـ الحقيقػػػةخ فػػػالى جانػػػب دورىػػػا 
القمعىخ ينبغى أف تقوـ الدولة بدور تربػوى:  الميمػة التربويػة التشػكيمية لمدولػة التػى تسػتيدؼ دائمػا 

وأكثر نمواخ وأف توفؽ بيف "المدنية" وأخبلقيات الجماىير الشعبية األوسػع وبػيف نماذج مدنية جديدة 
 (.312،  9)أمينة رشيد: قضايا فكرية، عحاجات النمو الدائـ لمجياز االقتصادى لئلنتاج  
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التػػػى ليػػػا مكانػػػة  –وقػػػد اىػػػتـ جرامشػػػى بوصػػػؼ آليػػػات اإلقنػػػاع؛ مثػػػؿ المدرسػػػةخ والكنيسػػػة  
ووسػػائؿ اإلعػػبلـخ والتربيػػة العسػػكرية .. الػػخ . وىنػػاؾ مفكػػر آخػػر –خاصػػة فػػى مجتمعػػو اإليطػػالى 

اىػتـ بمثػؿ ىػذه اآلليػات ووصػفيا بالتفصػيؿ خ وىػو المفكػر الفرنسػى  التوسػير  سبقت اإلشػارة إليػوخ 
 فى مقالو الشيير  الدولة وأجيزة الدولة األيديولوجية .

ة والمعػايير التػى تقػـو عمييػا وفى ىذا اإلطار نجد بيرديو وباسػروف يريػاف فػى مفيػـو الثقافػ 
الحمقػػػة المركزيػػػة التػػػى يػػػتـ بواسػػػطتيا االنحيػػػاز االجتمػػػاعى لممدرسػػػة لمصػػػمحة الفئػػػات البورجوازيػػػة 
المثقفػػػةخ وىػػػذه الوظيفػػػة االجتماعيػػػة لمثقافػػػة المدرسػػػية جػػػزء ال يتجػػػزأ مػػػف دورىػػػا فػػػى معػػػاودة إنتػػػاج 

وفػػى رأييمػػا أف  (.02،  3903إبػػراىيـ: )جميػػؿ التػػوازف االجتمػػاعى القػػائـ واإليديولوجيػػة السػػائدة 
نما ىى أقرب ما تكوف إلى الثقافػة  الثقافة المدرسية ليست بالثقافة األـ ألى الطبقات االجتماعيةخ وا 
الخاصة بالبورجوازيةخ وأبعد مػا تكػوف عػف الثقافػة الشػعبيةخ وفػى ذلػؾ يقػوالف: "إف األسػرة تنقػؿ إلػى 

شػػرةخ نوًعػػا مػػف رأس المػػاؿ الثقػػافىخ ومػػف التػػراث اإلثنػػىخ أبنائيػػاخ سػػواء بطػػرؽ مباشػػرة أو  يػػر مبا
وىمػػا يشػػكبلف أخيػػًرا نظاًمػػا مػػف القػػيـ الضػػمنية المسػػتنبطة بشػػكؿ عميػػؽخ والتػػى تسػػاىـ فػػى تحديػػد 
المواقػػػؼ المختمفػػػة مػػػف رأس المػػػاؿ الثقػػػافى الػػػذى تشػػػترطو المدرسػػػة. إف ىػػػذا التػػػراث الثقػػػافى الػػػذى 

تماعيػػة ىػػو المسػػئوؿ عػػف البلمسػػاواة القائمػػة بػػيف األوالد يختمػػؼ فػػى مظيريػػو بحسػػب الطبقػػات االج
 (.03، 3903)جميؿ إبراىيـ: تجاه االختبار المدرسى.. 

ويػػرى بورديػػو وباسػػروف أف التشػػديد الخػػاص الػػذى تبديػػو الثقافػػة المدرسػػية الرأسػػمالية عمػػى  
 وبشػػكؿ عػػاـخ أىميػػة التعبيػػر المغػػوىخ المفظػػى واإلنشػػائىخ عمػػى حسػػاب األنمػػاط المعرفيػػة األخػػرى 

مجمؿ المعايير المعرفية التى تميز الثقافة المدرسية شكبل ومضموناخ وكالذوؽ واألسموب والجمػاؿ  
ىى التى تسمح لمفئات البورجوازية المثقفة بأف تعيد إنتاج نفسيا باستمرار عػف طريػؽ التعمػيـخ وفػى 

فية ألبناء األوساط الميسػورةخ ذلؾ يقوؿ بورديو: "إف نظاـ التعميـ ينحو إلى إعطاء األفضمية اإلضا
ألف نظاـ القيـ الضمنية التى يفترضيا وينقمياخ والتراث التربوى الذى يشترطو ويستمر فى تكريسوخ 
حتى مضموف الثقافة وشكميا الذى يبثيا ويفرضيا خ أكثر ما تكػوف التصػاقا بػالقيـ والتقاليػد والثقافػة 

 (.03، 3903راىيـ: )جميؿ إبالسائدة لدى الطبقات الميسورة ... " 
إف ىذا مػا جعػؿ بعػض البػاحثيف ينبػو إلػى خطػورة مػا أسػماه  باألىػداؼ الضػمنية  لمتعمػيـخ  

ذلؾ أف التعميـ إذا كانت لو أىداؼ معمنة ييتػدى بيػاخ فينػاؾ أخػرى خفيػة توجػو كثيػريفخ مػف بيػنيـ 
حػدودىا واضػحةخ آالؼ المعمميفخ وأىداؼ التعميـ المسطورة فػى دسػتورخ المطبوعػة فػى تشػريعاتخ 

ومعالميػػػا يسػػػيؿ التعػػػرؼ عمييػػػاخ إال أف مكػػػامف الخطػػػورةخ فػػػى أىػػػداؼ ضػػػمنيةخ يصػػػعب االىتػػػداء 
، 3903)حسػػاف محمػػد حسػػاف: إلييػػاخ فػػى حػػيف أنيػػا تحػػرؾ ال شػػعورًيا كثيػػًرا مػػف منظمػػات وأفػػراد 

5.) 
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ا ليػػػػذه ينيجػػػوف وفقًػػػػ –إدارة وتدريًسػػػػا  –وممػػػا يزيػػػػد األمػػػر تعقيػػػػًدا أف عػػػػامميف فػػػى التعمػػػػيـ  
يعممػػوف لمصػػمحة  –ال شػػعورًيا  –األىػػداؼ الضػػمنية. صػػحيحخ ىػػـ ُيعممػػوف أبنػػاء الكثػػرةخ إال أنيػػـ 

أوالد القمػػةخ فيػػـ أكثػػر انحيػػازا ليػػـ فػػى تدريسػػيـ ومعػػامبلتيـ داخػػؿ الفصػػؿ. واألخطػػر مػػف ذلػػؾ أف 
ب لمتػأخير بعض العامميف فى حقػؿ التعمػيـ يشػكوف مػف قػدرات أبنػاء الكػادحيفخ فيػؤالء األطفػاؿ أقػر 

وأنػػو ليػػذا فمػػف  يػػر المجػػدى أف  –فيمػػا يػػدعوف  –الدراسػػى نتيجػػة عوامػػؿ وراثيػػة ال ظػػروؼ ثقافيػػة 
 (.5، 3903)حساف محمد حساف: نبذؿ جيًدا إضافًيا معيـ 

كانػت تعتبػر البيئػات الريفيػة والنائيػة حقػؿ اختبػار لممعمػـ المبتػدئخ  –مػثبًل  –ووزارة التربية  
ينقؿ بنتػائج خبراتػو إلػى مػدف كبػرى وأحيػاء راقيػةخ وفقػا لطمبػوخ وأحيانػا بنػاء وبعد سنوات مف المراف 

عمى أوامر الوزارة خدمة لمدارس جيدةخ وكمما كانت تقديرات المعمـ أعمىخ أسرعت الوزارة إلى تنفيذ 
لفئػػات جعمػػتيـ ىػػدفا وضػػد فئػػات جعمػػتيـ حقػػؿ  –ال شػػعورًيا  –طمباتػػوخ وفػػى نفػػس الوقػػت انحيػػاًزا 

 (.0، 3903حساف محمد حساف: )تجاربيا 
ولعػػؿ ىػػذا مػػا يحثنػػا عمػػى مزيػػد مػػف التأمػػؿ فػػى بنيػػة التنظػػيـ المدرسػػى ومػػا ىػػو عميػػو مػػف  

بيروقراطية تكرس التراتبية المفعمة بقيـ التسمط والػتحكـخ فباإلضػافة إلػى بنيػة العبلقػات فػى العمميػة 
عبلقػػات االجتماعيػػة الثانيػػة نسػػبًيا التعميميػػةخ فػػاف بنيػػة التنظػػيـ  المدرسػػى مفيػػـو يشػػير إلػػى شػػبكة ال

التػػػى تنشػػػأ بػػػيف أعضػػػاء المدرسػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ أساسػػػية متفػػػؽ عمييػػػا ألداء الواجبػػػات 
واألدوار المنوطة بكؿ عضو منيـخ ونعنى أساًسا بأعضاء المدرسة اإلدارييف والمدرسيف والتبلميػذخ 

أنيػا ُنظمػت وشػكمت ورتبػت بطريقػة رسػمية وأف ىذه البنية وليػدة التفاعػؿ االجتمػاعى التػاريخىخ إال 
مػػف خػػبلؿ عبلقػػات النفػػوذ التػػى تتجسػػد فػػى مػػدير المدرسػػة ونوابػػوخ ومػػف يممكػػوف نفػػوًذا يسػػتند إلػػى 
القوانيف والقواعد والموائحخ وىذه البنية رسمية تتمثؿ فى التقنيات التى يتـ بيػا العمػؿخ وفػى الجػداوؿ 

 (.12: 3990ى، )حسف البيالو الدراسية والقواعد اإلدارية 
وبنيػة التنظػيـ المدرسػى فػى مصػر ىػى بنيػة بيروقراطيػة تقػوـ عمػى ىرميػة السػمطة وتمركػز  

الضػػػػبط وتقسػػػػيـ العمػػػػؿخ وتسػػػػتند إلػػػػى المػػػػوائح والعبلقػػػػات الرسػػػػمية البلشخصػػػػية والبيروقراطيػػػػة فػػػػى 
داخػؿ  المجتمع المصرى حقيقة تاريخيػة كأسػموب فػى إدارة العمػؿ وفػى تنظػيـ العبلقػات االجتماعيػة

المؤسسػػػة. بػػػؿ إف البيروقراطيػػػة قػػػد تزايػػػدات فػػػى العقػػػود األخيػػػرةخ ر ػػػـ تراجػػػع القطػػػاع العػػػاـ وتزايػػػد 
مساحة العمؿ الخاصخ لكفخ فيما يبدو أف القواعد والقيـ التى أفرزتيػا البيروقراطيػة قػد بمػغ ترسػخيا 

 درجة مكنيا مف أف تغير مف جمدىا لمتكيؼ مع ما يستجد مف أوضاع.
لواقع البيروقراطية فػى المدرسػة المصػرية يتبػيف وجػود نمطػيف مػف البيروقراطيػة  وفى دراسة 

ىمػػػػا النمطػػػػاف الغالبػػػػاف: الػػػػنمط األوؿ منيمػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػو البيروقراطيػػػػة العقابيػػػػةخ وىػػػػو نػػػػوع مػػػػف 
البيروقراطية تكوف السمطة اإلدارية فيو عمى قدر كبير مف النفوذ والقوةخ والجالس عمى قمة السمطة 

سة لو األمر ولو الطاعة. ومع ذلؾ يتبلـز مػع قػوة النفػوذ اإلدارى فػى نفػس الوقػت ضػعؼ فى المدر 
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الكفاءة الفنية. كما يبلحظ فى ىذا النمط وجود اإلشراؼ المباشر بدرجة عالية ممحوظػة. أمػا الػنمط 
ا مػف الثانى مف البيروقراطية فيطمؽ عميو البيروقراطية الشكميةخ وىو نوع مف البيروقراطية يوجد فيي

الناحيػػػة الشػػػكمية لػػػوائح وقػػػوانيف وأقسػػػاـ وتقسػػػيـ لمعمػػػؿخ لكػػػف ال شػػػ  مػػػف ذلػػػؾ يعمػػػؿخ فيػػػى كميػػػا 
خصائص معطمةخ وجودىا شكمى فقط. إنيا بيروقراطية معطمة المعايير والقػوانيف لصػالح أصػحاب 

مػػف المصػػالحخ وىػػو تنظػػيـ مفكػػؾخ ال يشػػعر الفػػرد بأنػػو تنظػػيـ إال فػػى حالػػة زيػػارة المسػػئوليف الكبػػار 
 خارج المدرسة.

ومعنػػػى ذلػػػػؾ أف النمطػػػػيف الغػػػالبيف مػػػػف البيروقراطيػػػػة فػػػػى مدارسػػػنا يتراوحػػػػاف بػػػػيف البنيػػػػة   
العقابية المتشددة فى الضبط والربطخ والبنية المختمفة الشكمية المتساىمة عبر المنتفعيف بالضبط إال 

تفعػػيف. التشػػدد والتزمػػت مػػف الناحيػػة الشػػكمية والميتمػػة بتسػػييؿ األمػػور لتحقيػػؽ مصػػالح جماعػػة المن
فى السمطة يؤدى إلى النتيجة نفسيا أيًضا. وقد تبيف وجود ا تراب بدرجة عالية فى ىذه المدارسخ 
واال تػراب يعنػى اإلحسػاس بفقػد الذاتيػة والمعنػىخ وفقػد "الغرضػية"خ ممػا يصػؿ األمػر بػو إلػى درجػة 

بى والعزلػة االجتماعيػة إلػى التمػرد رفض المدرسة والبيئة المحيطة بو رفًضا يتراوح بيف الرفض السم
 (.11: 3990)حسف البيالوى، وكراىية الواقع والر بة فى الخروج عميو بالعنؼ والتدمير

ذا كاف النقديوف قد طرحوا قضية حػرص أصػحاب السػيطرة عمػى إعػادة إنتػاج الثقافػةخ أو   وا 
آخػر مػنيـ يطرحػوف القضػية إعادة إنتػاج العبلقػات االجتماعيػة لمعمػؿ والتفػاوت الطبقػىخ فػاف فريقػا 

مػف زاويػة التػأثير الخبيػث لممػنيج الخفػىخ فيػػـ يػروف أف المػنيج الخفػى لممدرسػة المعاصػرة يتضػػمف 
ميػػػوال ونزعػػػات خبيثػػػة منافيػػػة لئلنسػػػانية وضػػػد الحريػػػةخ وينطمقػػػوف مػػػف فرضػػػية أساسػػػية مؤداىػػػا أف 

 (.50، 3900أحمد: )فكرى شحاتو المنيج الخفى يرتبط بالجوانب السمبية لمتعميـ المدرسى 
والسػػؤاؿ الػػذى يطػػرح نفسػػو ىنػػا ىػػو: ىػػؿ االعتػػراض عمػػى المػػنيج الخفػػى يرجػػع إلػػى كونػػو  

 خفًيا أـ إلى الرسالة التربوية والثقافية التى ينقميا؟
وربمػػا تكػػوف اإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ مػػف وجيػػة نظػػر النقػػدييف أف االعتػػراض يكػػوف عمػػى  

د ذاتػػوخ فػػأى نظػػاـ لػػو مػػنيج خفػػىخ وبالتػػالى فيػػـ ربمػػا الرسػػالةخ ولػػيس عمػػى المػػنيج الخفػػى فػػى حػػ
 (.50، 3900)فكرى شحاتو أحمد: ينشدوف تغيير الرسالة التى يقدميا المنيج الخفى 

ومػف المفتػات الميمػة لبييػر بورديػوخ تنبييػو إلػى مػا أسػماه  بالمغػة المييمنػة خ وىػو األمػر الػذى      
تنا الحالىخ مف حيث إف امػتبلؾ لغػة مثػؿ المغػة يستطيع أى مصرى اآلف أف يمحظو بسيولو فى وق

اإلنجميزية اآلف يفتح األبواب أماـ مالكيا ومتقنياخ وخاصة إذا ارتػبط ىػذا اإلتقػاف والتممػؾ بمؤسسػة 
تعميمية أجنبية مثػؿ الجامعػة األمريكيػة أو البريطانيػة!! وىػذه الييمنػة لمغػة تػرتبط بػدورىا بمسػتويات 

 المجتمع. طبقية واقتصادية ذات سطوة فى
مف ىنا طالب بورديو بالتوقؼ قميبًل لمنظر إلى عبلقة أعضاء الطبقة المييمنة بالمغة التػى  
أو عمػػى األقػػؿ أولئػػؾ الػػذيف يقومػػوف باإلبػػداع مػػف بػػيف أعضػػاء ىػػذه الطبقػػةخ فقػػد اكتسػػب خ تميػػزىـ 
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تطيعوف ىػػػؤالء منػػػذ وقػػػت مبكػػػر الييمنػػػة عمػػػى اسػػػتخداـ المغػػػة التػػػى تعػػػودوا عمييػػػاخ وليػػػذا فيػػػـ يسػػػ
إنتاج المغة األكثر صحة. وال يتعمػؽ ذلػؾ بػالنحو وحػدهخ بػؿ وبػالنطؽ  خباستمرارخ وببل مجيود كبير

حػػائرى،  )نيمػػوفرواألسػػموب أيًضػػاخ ممػػا يمثػػؿ المؤشػػرات األكثػػر رسػػوًخا عمػػى المكانػػة االجتماعيػػة 
3995 :300.) 
مغػػة بجامعػػة حػػوف أسػػتاذة أنثروبولوجيػػا ال Niloofar Haeriوقػػد قامػػت "نيمػػوفر حػػائرى"  

 -ٜٛٚٔىػػوبكنز بدراسػػة حػػوؿ البنيػػة االقتصػػادية االجتماعيػػة لمغػػة العربيػػة فػػى مصػػرخ فػػى العػػاـ 
خ نشر ترجمتيا لطيؼ فرج فى   قضايا فكرية خ حيث الحظت أف أبنػاء المغػة الػذى تحػدثت ٜٛٛٔ

السػػػعاة إلػػػييـ وأجػػػرت معيػػػـ مقػػػاببلت يتراوحػػػوف بػػػيف أولئػػػؾ الػػػذيف لػػػـ يمتحقػػػوا بػػػأى مػػػدارسخ مثػػػؿ 
ممػػػػوف شػػػػيادات ى الدبموماسػػػػييف واألطبػػػاء الػػػػذيف يحوالخادمػػػاتخ وبػػػػيف العمػػػػاؿ نصػػػؼ الميػػػػرة خ إلػػػػ

ودرجػػػػات عمميػػػػة عميػػػػاخ حيػػػػث ركػػػػزت عمػػػػى المجموعػػػػة األخيػػػػرة باعتبارىػػػػا أعضػػػػاء فػػػػى  الطبقػػػػة 
 المييمنة .
 –يمػة فيما عػدا اسػتثناءات قم –وقد اتضح فى النياية أف ىؤالء المتكمميف قد تعمموا جميًعا  

تعميميـ بمغة أجنبية فى القاىرةخ وىى مدارس فى األ مػب خاصػة تابعػة لئلرسػالية الكاثوليكيػة التػى 
تدرس فييا أساًسا المغة اإلنجميزية والفرنسة واإليطالية .. وتعمـ الممتحقوف بمدارس المغات األجنبيػة 

جنبيػػةخ ولػػيس بالمغػػة الرسػػمية. الخاصػػة ابتػػداء مػػف دراسػػاتيـ االبتدائيػػة أف يقػػرأوا وأف يكتبػػوا بمغػػة أ
وعػػادة مػػا يتحػػدث ىػػؤالء المتكممػػوف عػػف مػػدى سػػوء لغػػتيـ العربيػػةخ وكيػػؼ أف معمومػػاتيـ محػػدودة 
بسػػبب نػػوع التعمػػيـ الػػذى تمقػػوه. ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف اآلخػػريف يضػػعوف الطبقػػة أو الطبقػػات التػػى 

 يمثميا ىؤالء فى قالب عدـ التعود عمى العربية الفصحى.
يبػػرز أىميػػة القضػػية الخاصػػة بعبلقػػة رأس المػػاؿ المغػػوى لممتكممػػيف وسػػوؽ العمػػؿ. إف ىػػذا  

وبػػػالنظر إلػػػى ميػػػف أعضػػػاء الطبقػػػة العميػػػا والطبقػػػة المتوسػػػطة العميػػػا الػػػذيف أجػػػرت معيػػػـ الباحثػػػة 
مقاببلت اتضح ليػا مػا يحكػـ المجػاؿ مػف سػيطرة ال لمغػتيـ الرسػمية العربيػةخ حتػى ولػو كػاف العمػؿ 

انبو معرفة بالمغة العربيػة الفصػحى بصػفة خاصػةخ فقػد أخبػر دبموماسػى شػاب يتطمب فى بعض جو 
أجػرت معػػو الباحثػػة مقابمػةخ أف دراسػػتو كانػػت طػواؿ الوقػػت باإلنجميزيػػة. وقػد سػػالتو فيمػػا إذا كػػاف ال 
يحتاج أحيانا إلػى كتابػة رسػائؿ بالعربيػة الفصػحىخ فأجػاب: نعػـخ لكػف الحمػد هلل لوجػود سػكرتيرتىخ 

 بما أريد قولو خ وىى تكتبو لى"!! فاننى أبمغيا
ومػػػػف اإلضػػػػافات المتميػػػػزة لنظريػػػػة الييمنػػػػةخ إسػػػػياـ مدرسػػػػة فكريػػػػة عمبلقػػػػةخ ازدىػػػػرت فػػػػى  

بريطانيػػػػا المعاصػػػػرةخ ورائػػػػدىا عػػػػالـ االجتمػػػػاع الشػػػػيير أنتػػػػونى  يػػػػدنرخ ىػػػػدفيا تجديػػػػد الديمقراطيػػػػة 
)مقدمػة محمػد الجػوىرى، اعية االجتماعيةخ ومعقميا الرئيسى مدرسة لندف لبلقتصاد والعموـ االجتم

. وىػى مدرسػة ال توافػؽ عمػى أف يسػير عمػـ االجتمػاع فػى أثػر (5: 2005لكتاب ىينػز وزمالئػو، 
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نمػػوذج العمػػوـ الطبيعيػػة أمػػبًل فػػى اكتشػػاؼ قػػوانيف عامػػة لمسػػموؾ االجتمػػاعىخ ألف ذلػػؾ يعػػزؿ عمػػـ 
 لمجتمع.االجتماع عف التاريخخ والتاريخ ىو المعمؿ الحقيقى لممشتغؿ بدراسة ا

عمػػى أف دور  يػػدنر لػػـ يقتصػػر عمػػى ىػػذه الريػػادة الفكريػػة العامػػة خ ولكنػػو ببصػػيرتو النافػػذة  
وفكػػره الثاقػػب لفػػت االنتبػػاه مبكػػًرا إلػػى قضػػية االسػػتبعاد االجتمػػاعىخ حيػػث نبينػػا إلػػى وجػػود شػػكميف 

ئػؾ القػابعيف خ أولاألوؿلبلستبعاد فى المجتمعات المعاصػرة بمغػا درجػة فائقػة مػف الوضػوح والتبمػور: 
عنػػد  –أمػػا الشػػكؿ الثػػانىفػى القػػاع والمعػزوليف عػػف التيػػار الرئيسػى لمفػػرص التػػى يتيحيػا المجتمػػعخ 

القمػػػةخ فيػػػو االسػػػتبعاد اإلرادىخ أو ىػػػو مػػػا أسػػػماه  يػػػدنر "ثػػػورة جماعػػػات الصػػػفوة"خ حيػػػث تنسػػػحب 
اليوميػةخ إذ يختػار  الجماعة الثرية مف النظـ العامةخ وأحياًنا مف القسط األكبر مف ممارسات الحياة

أعضػػػػاؤىا أف يعيشػػػػوا بمعػػػػزؿ عػػػػف بقيػػػػة المجتمػػػػعخ وبػػػػدأت الجماعػػػػات المحظوظػػػػة تعػػػػيش داخػػػػؿ 
مجتمعػػات محاطػػة باألسػػوارخ وتنسػػحب مػػف نظػػـ التعمػػيـ والصػػحة العامػػة..إلخخ الخاصػػة بػػالمجتمع 

 الكبير.
نتنبػو إلػى وحتى نعى القيمة العظيمػة إلبػراز فكػرة االسػتبعاد االجتمػاعىخ فمػف المفضػؿ أف  

أف الفكػػػر اإلنسػػػانى قػػػد تػػػداوؿخ عمػػػى مػػػر العصػػػورخ ثػػػـ العمػػػـ اإلنسػػػانى واالجتمػػػاعى فػػػى العصػػػور 
قيمػػػة المسػػػاواة وأىميتيػػػاخ وكيػػػؼ حممػػػت الشػػػعوب بالعػػػدؿ االجتمػػػاعىخ وأدخمػػػت ذلػػػؾ فػػػى  خالحديثػػػة

ذلػػؾ فقػػد  مػػذاىبيا ورؤاىػػا الطوباويػػةخ ثػػـ فػػى فمسػػفاتيا ونظميػػا الدينيػػة واألخبلقيػػة والقانونيػػةخ ومػػع
 (.9: 2005)محمد الجوىرى، استمرت المساواة والعدؿ بعيديف عف الواقع وعف الناس 

ومؤشػر صػادؽ  خولكف العمـ االجتماعى المعاصر وضػع أيػدينا عمػى معنػى مممػوس لمعػدؿ 
لممسػػػاواة: المسػػػاواة ىػػػى انػػػدماج النػػػاس فػػػى مجػػػتمعيـ عمػػػى أصػػػعدة اإلنتػػػاجخ واالسػػػتيبللؾ والعمػػػؿ 

اعػػػػؿ االجتمػػػػاعىخ والبلمسػػػػاواة ىػػػػى االسػػػػتبعاد أو الحرمػػػػاف أو اإلقصػػػػاء عػػػػف ىػػػػذه السياسػػػػىخ والتف
 المشاركة.
ومػػا لػػـ نػػربط مفيومنػػا لبلسػػتبعاد بفكػػرة المسػػاواة االجتماعيػػة بوصػػفيا لػػب عمميػػة االنػػدماجخ  

ومػػػف ثػػػـ نفيػػػا لبلسػػػتبعادخ مػػػا لػػػـ نفعػػػؿ ذلػػػؾخ نكػػػوف بصػػػدد خمػػػط وقصػػػور فػػػى الفيػػػـ عمػػػى الصػػػعيد 
العممػػػى عمػػى السػػػواء. مػػػف ىنػػػا يمكػػف القػػػوؿ بػػػأف الحكومػػة التػػػى تتظػػػاىر بأنيػػػا  السياسػػى والصػػػعيد

 -بتعبيػر ميػػذب –ميتمػة باالسػتبعاد االجتمػاعىخ ولكنيػػا ال تبػالى بعػدـ المسػاواة االجتماعيػػةخ ىػى 
حكومػػة تعػػانى مػػف الخمػػط واضػػطراب الرؤيػػةخ فالحقيقػػة التػػى أكػػدىا تبلميػػذ  " يػػدنر" أف فػػى مقػػدور 

عية العامػة أف تػؤثر بوضػوح فػى مػا تحدثػو أى درجػة مػف عػدـ المسػاواة فػى مقػدار السياسة االجتما
 االستبعاد االجتماعى وحدتو.

والش  الذى يصعب تجاىمو أنو لـ يستطع أى مجتمػع معاصػر أف يقتػرب بقػوة مػف إعمػاؿ  
ف كانت البشرية قد حققت قدًرا م ف التقدـ فػى مبدأ العدالة بوصفيا الفرصة المتكافئة إعمااًل تاًماخ وا 

ىذا المضمار بالقياس لممعايير التاريخيةخ وىو أمر ليس عارًضا أبًدا ألف تاريخ العالـ لػـ يشػيد إال 
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قمة ضئيمة مف المجتمعات التى اعترفت بتكافؤ الفرص كمطمح يتعيف التطمع إليو. وما دامت فكرة 
عيػػة العامػػةخ فمػػف المحتمػػؿ العدالػػة بوصػػفيا الفرصػػة المتكافئػػة أصػػبحت تعػػد محًكػػا لمسياسػػة االجتما

 أف يكوف لبلعتراؼ باإلخفاؽ فى تحقيؽ ىذه الفكرة فى مجاؿ معيف أبعاد سياسية ميمة وحاسمة.
)يزيػػػد السػػػورطى، وتتخػػذ الييمنػػػة صػػوًرا متعػػػددة مػػف الصػػػيا ات المفظيػػةخ ومػػػف ىنػػا نجػػػد  
تسػمطية والتربيػةخ يختار مصطمح  التسمطية  ليجعمػو عنواًنػا لكتابػو عػف العبلقػة بػيف ال (0: 2009

عمى اعتبار أف التسمطية نقيض رئيس وعدو لدود لمتربيةخ فالتربية تسعى إلى تفجير طاقات الفػردخ 
بينمػػا يعمػػؿ القيػػر عمػػى قتميػػاخ وتيػػدؼ التربيػػة إلػػى بنػػاء شخصػػية اإلنسػػاف بشػػكؿ شػػامؿ ومتكامػػؿ 

متوازنػػة.  ومتػػوازفخ فػػى حػػيف أف االضػػطياد ينػػتج شخصػػية ضػػعيفةخ ومشػػوىةخ ومضػػطربةخ و يػػر
وتضػػػع التربيػػػة نصػػػب األعػػػيف إعػػػداد الفػػػرد المفكػػػر والمبػػػدع والمتفػػػوؽخ أمػػػا االسػػػتبدادخ فيػػػؤدى إلػػػى 
تقػػػػويض ميػػػػارات اإلنسػػػػاف وشػػػػؿ قدراتػػػػوخ وتعطيػػػػؿ طاقاتػػػػوخ والحػػػػد مػػػػف إبداعػػػػوخ لػػػػذا فػػػػاف الػػػػوعى 

 بالسمطوية فى الميداف التربوى خطوة ميمة نحو التخمص منياخ وتحرير المجتمع والفرد.
السمطوية ظاىرة تتفشى فى كثير مف نظـ التربية والتعميـ فى الوطف العربىخ فتعمؿ عمػى و  

الحد مف كفايتيا وفاعميتياخ وتسيـ فى إعاقة تحقيؽ أىدافياخ فالمناخ الذى يسيطر عمى عػدد كبيػر 
مػػف المؤسسػػات التربويػػة العربيػػة ىػػو جػػو الكبػػت الفكػػرى الػػذى يعمػػؿ عمػػى تعطيػػؿ طاقػػات النمػػوخ 

أحياًنػػػا إلػػػى رفػػػض الطالػػػب لتمػػػؾ المؤسسػػػاتخ ولمعمػػػـ بشػػػكؿ عػػػاـ. كمػػػا أف التربيػػػة العربيػػػةخ ويػػػؤدى 
ببنيتيػا وتوجياتيػػا وأسػاليبياخ تعمػػؿ فػى كثيػػر مػف األحيػػاف عمػى تكػػريس منػاخ السػػمطويةخ التػى ىػػى 
الخضوع التاـ لمسػمطة ومبادئيػاخ بػداًل مػف التركيػز عمػى الحريػةخ أو ىػى اسػتخداـ القػوة لػذات القػوةخ 
لقػػػػاء األوامػػػػر والتيديػػػػدخ والتػػػػوبيخخ واإلحػػػػراجخ والعنػػػػؼ والتمييػػػػزخ  ومػػػػف صػػػػورىا الشػػػػدة والعقػػػػابخ وا 

)يزيػػػد والحرمػػػاف مػػػف الحقػػػوؽخ والفػػػرض بػػػالقوةخ ومصػػػادرة الحركػػػة وعػػػدـ مراعػػػاة إنسػػػانية اإلنسػػػاف 
 (.9السورطى:
لتسمطخ وىو وتشيعخ مع األسؼ الشديد فى التربية العربية أساليب تعميـخ تعزز مف القير وا 

ومػػا يػػرتبط بػػو مػػف آثػػار سػػمبية فاضػػت بيػػا كتػػب التربيػػة عمػػى وجػػو  خمػػا يتبػػدى فػػى تسػػيد  التمقػػيف 
العموـ. وكثيًرا ما يرتبط التمقيف فى المدرسة العربية بغياب الثواب والتعزيز وسيطرة العقاب البدنىخ 

والمكافػأةخ والتركيػز عمػى  فمف عبلمات السمطوية فى التعميـ العربى بشػكؿ عػاـخ قمػة أىميػة اإلقنػاع
العقػػػاب الجسػػػدىخ والعامػػػؿ المشػػػترؾ بػػػيف التمقػػػيف والعقػػػاب ىػػػو أف كمييمػػػا يركػػػزاف عمػػػى السػػػمطةخ 

 ويقوداف إلى الخضوعخ ويجعبلف المتعمـ أكثر إذعاًنا.
وال يقتصػػر شػػيوع التمقػػيف عمػػى سػػاحة التعمػػيـ المدرسػػىخ بػػؿ يتعػػداىا ليشػػمؿ التعمػػيـ العػػالى  

يـ الجػػػامعى بشػػػكؿ خػػػاصخ فالجامعػػػة العربيػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ تظػػػؿ أسػػػيرة لطػػػرؽ والتعمػػػ خبشػػػكؿ عػػػاـ
التدريس التى ألفيا الطبلب فى سنوات التعميـ العػاـ مػا قبػؿ العػالىخ ولػيس مػف الميسػور أف تغيرىػا 

ومػػػا يتطمبػػو ىػػذا مػػف ميػػػارات خ بمػػا يتناسػػب مػػع الدراسػػة الجامعيػػػة القائمػػة عمػػى البحػػث والمراجػػع 
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مػػف نتيجػػة تسػػيد التمقػػيفخ الػػذى يتبػػدى فػػى أسػػموب المحاضػػرة أف أصػػبح  وكػػاف (.35)السػػورطى: 
كثير مف الطبلب الجامعييف العرب يجنحوف إلى االعتماد عمػى الػذاكرة فػى دراسػتيـخ ويميمػوف إلػى 
تقبػػػؿ مػػػا يتمقونػػػو أو يقرأونػػػو فػػػى الكتػػػب دوف نقػػػد أو تحميػػػؿ أو تمحػػػيصخ وتحػػػوؿ التعمػػػيـ الجػػػامعى 

ار وحفظ وتكرار آلى لمحقائؽ المحفوظةخ بداًل مف أف يكػوف أداة لتنميػة بشكؿ عاـ إلى مجرد استذك
 الذكاء والتفكير العممى.

سػػػػمبيات متعػػػػددة لطريقػػػػة التمقػػػػيفخ تمقػػػػى ظبلليػػػػا عمػػػػى تكػػػػويف  (30)السػػػػورطى: ورصػػػػد  
 الطبلبخ بؿ وعمى جممة ما تنتجو الجامعات مف أعماؿ فكرية وثقافية:

متثػػػاؿ واالسػػػتظيارخ وال يبقػػػى مجػػػااًل لمتسػػػاؤؿ والبحػػػث االعتمػػػاد عمػػػى الترديػػػد والحفػػػظ واال -ٔ
والتجريػػب والفيػػـ والنقػػدخ ممػػا يضػػعؼ قػػدرة الفػػرد عمػػى االبتكػػار واإلبػػداع والتجديػػد والػػتعمـ 
الػػذاتىخ ويقػػوده إلػػى االستسػػبلـ والقبػػوؿ دوف اعتػػراضخ ويصػػبح العقػػؿ عػػاجًزا عػػف التحميػػؿ 

مػػع الواقػػع المفػػروض عميػػوخ بغػػض النظػػر والمعرفػػةخ ويتحػػوؿ الفػػرد إلػػى كػػائف سػػيؿ التػػأقمـ 
عػػػف مػػػدى مبلءمتػػػوخ ويكػػػوف الفػػػرد سػػػريع التكيػػػؼ مػػػع ظػػػروؼ القيػػػر المفروضػػػة عميػػػوخ 

 واالستغبلؿ.
يعمؿ عمى تشجيع االتكالية والسمبيةخ بداًل مف اإليجابيػة وكشػؼ النبػوغ والمواىػب وتحقيػؽ  -ٕ

 االستقبللية والتفرد.
ا عػف الفيػـ المتعمػؽ والتطبيػؽ الػذكى والتجريػب استخدامو فى تقديـ المعػارؼ العمميػة بعيػدً  -ٖ

العممػػػىخ والػػػربط بينيػػػا وبػػػيف مشػػػكبلت التبلميػػػذخ ممػػػا يقمػػػؿ مػػػف ميػػػؿ التبلميػػػذ نحػػػو المػػػادة 
 العممية.

يسػػػػاعد عمػػػػى إضػػػػعاؼ قػػػػدرة التبلميػػػػذ عمػػػػى الفيػػػػـ والتحميػػػػؿ وحػػػػؿ المشػػػػكبلت واالسػػػػتنتاج  -ٗ
 والتفكير الناقدخ ويشجع القبوؿ األعمى لممادة.

ور المػػتعمـ فػػى االسػػتماعخ ويحرمػػو مػػف المشػػاركة فػػى المواقػػؼ التعميميػػةخ ويقمػػؿ يحصػػر د -٘
مػػف فػػرص التفاعػػؿ بينػػو وبػػيف المعمػػـ مػػف ناحيػػةخ وبينػػو وبػػيف المػػادة الدراسػػية التػػى تصػػبح 

  اية مف ناحية أخرى.
 ييمؿ حاجات الطبلب واىتماماتيـخ وال يراعى ما بينيـ مف فروؽ فردية. -ٙ
التطبيقػػىخ أو الخبػػرة الحسػػية المباشػػرة لمطالػػبخ ممػػا يعػػوؽ عمميػػة  ال يػػوفر الجانػػب العممػػى -ٚ

 تعمـ العمـو وتعميميا.
 يثير الممؿ  أو النعاس أحياًنا خ بيف الطمبةخ خصوًصا إذا كاف العرض مف المعمـ ممبًل. -ٛ
يفػػرض األسػػػموب التمقينػػػى فػػػى التػػػدريس نمًطػػػا معيًنػػػا مػػػف التقػػػويـخ يقػػػوـ عمػػػى قيػػػاس كميػػػة  -ٜ

 يضطر الطبلب إلى حفظيا.المعمومات التى 
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وال يقتصر األمر عمػى طػرؽ التعمػيـخ بػؿ كػذلؾ يمتػد إلػى المحتػوى نفسػو..المناىج خ حيػث  
إنيػػا تركػػز عمػػى المعرفػػة بػػداًل مػػف طػػرؽ اكتسػػابيا وتحميميػػا ونقػػدىا. ويتصػػؿ بيػػذا عػػدـ األخػػذ بعػػيف 

خ وىػػػو أف فػػػى االعتبػػػار مشػػػاركة الطػػػبلب فػػػى اختيػػػار منػػػاىج التعمػػػيـخ عمػػػى أسػػػاس حجػػػة معروفػػػة
الغالب إذ يأتوف إلػى فرقػة جديػدةخ فيػـ ال يعممػوف مػا تحتاجػو مػف مقػررات. بينمػا يمكػف بػذؿ الجيػد 
لمتعرؼ عمى احتياجات الطبلب أنفسيـخ فضبًل عف الوظيفػة أو الميػاـ التػى سػوؼ يضػطمعوف بيػا 

 بعد التخرج.
فسػػػيًرا لفكػػػرة ت (25: 2007)حسػػػف حنفػػػى، وفػػػى الفكػػػر الفمسػػػفى العربػػػىخ نجػػػد لمػػػدكتور  

 الييمنة تمتد إلى مدى أكثر اتساًعا مما أشار إليو النقديوفخ كيؼ؟ 
فاذا كاف التصور الرأسى لمعالـ الذى يعطى القمة أكثر ممػا يعطػى القاعػدة أصػبًل لمتسػمطخ  

وكػاف التصػور اليرمػى لمعػالـ الػذى يقػـو عمػى التفاضػؿ بػيف األكمػؿ واألنقػصخ جػذر البيروقراطيػةخ 
ر الثنػػائى لمعػػالـ الػػذى يقػػـو عمػػى الصػػراع بػػيف األعمػػى واألدنػػى أحػػد مصػػادر الكبػػت وكػػاف التصػػو 

النفسى واالجتماعىخ فاف التصور األحادى لمعالـ أحد جذور القيرخ وىػو التصػور الػذى يقػـو عمػى 
الػرأى الواحػدخ والحػػزب الواحػدخ والػػرئيس األوحػدخ والنظػاـ الفريػػدخ والفرقػة الناجيػػةخ والمخمػص القػػادـخ 

ميػػدى المنتظػػرخ ومبعػػوث العنايػػة اإللييػػةخ والمصػػطفى مػػف القػػدر الػػذى عمػػى موعػػد مػػع التػػاريخخ وال
وىو الوحيد المميـ والكامؿخ و يره يكتسب العمـ ويحصموخ وينتقػؿ مػف الػنقص إلػى الكمػاؿ النسػبىخ 
ىػػو كامػػؿ األوصػػاؼخ اإلنسػػاف الكامػػؿخ الػػوطنى الغيػػورخ األخ األكبػػرخ والمجاىػػد األعظػػـخ الػػرئيس 

لمػػػؤمفخ صػػػاحب العظمػػػةخ وصػػػاحب الجبللػػػةخ والمييػػػب الػػػركفخ والشػػػريؼ المنّسػػػب. ىػػػو المفتػػػاح ا
 السحرى الذى يحؿ كؿ ش  ..

إنػػػو التصػػػور الػػػذى يفػػػرز المطمقػػػات المعرفيػػػة واألخبلقيػػػة واإلنسػػػانيةخ يجعػػػؿ كػػػؿ األشػػػياء  
 معز المذؿ ..مرىونة بالعمة األولىخ والمحرؾ األوؿخ ىو األوؿ واآلخر خ الظاىر والباطف خ ال

وعادة ما ينشأ ىذا التصور األحادى لمعالـ مف أجؿ تحريػر الوجػداف اإلنسػانى مػف عبوديػة  
البشرخ إذ تعنى  ال إلو إال اهلل   رفض كؿ آليػة العصػر المزيفػة: المػاؿخ والجػاهخ والشػيرةخ والقػوة خ 

ـ مبػػدأ واحػػدخ ىػػو اهلل والسػػمطةخ واإلعػػبلـخ والوجاىػػة االجتماعيػػة ..حتػػى يتسػػاوى البشػػر جميًعػػا أمػػا
الواحػػد القيػػار. كػػاف التصػػور األحػػادى فػػى األصػػؿ يعنػػى الػػرفض قبػػؿ القبػػوؿخ كمػػا ىػػو واضػػح فػػى 
الشػيادة  ال إلػو  فػػى صػيغة النفػػىخ ثػـ  إال اهلل  فػػى صػيغة القبػػوؿ. يقػـو الشػػعور بفعمػيف متتػػالييفخ 

ثبػػات مطمػػؽخ فعػػؿ النفػػىخ ثػػـ فعػػؿ اإلثبػػاتخ ثػػـ تحػػوؿ التصػػور األحػػادى لمعػػالـ إلػػى قبػػ وؿ مطمػػؽخ وا 
دوف أف يقوـ بوظيفتو فػى النفػى والػرفضخ ودوف أف يػؤدى اجتماعًيػا وسياسػًيا إلػى الغضػب والتمػرد 
واالحتجػػاج والثػػورة خ كمػػا حػػدث لػػببلؿ بػػف ربػػاح عنػػدما أراد أىػػؿ مكػػة إجبػػاره عمػػى الكفػػرخ ووضػػعوا 

خ وىػو مػا عبػر عنػو سػبحانو الحجر الثقيؿ المحمى عمػى صػدره لكػتـ أنفاسػوخ وىػو يتػأوه  أحػد أحػد 
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ـْ )وتعالى فى سورة آؿ عمراف فى قولو تعالى  ـُ النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقػْد َجَمُعػوا َلُكػ الَِّذيَف َقاَؿ َلُي
ـَ اْلَوِكيػُؿ ) ـْ ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا المَّػُو َوِنْعػ ـْ َفَزاَدُى وىػـ الفتيػة الػذيف آمنػوا  (،(351َفاْخَشْوُى

 ىـ ىدى.بربيـ فزاد
والحقيقػػػة أف التعدديػػػة ىػػػػى األصػػػؿخ وحػػػػؽ االخػػػتبلؼ حػػػػؽ شػػػرعىخ فالكػػػػؿ مػػػردود عميػػػػو.  

التعدديػة قػػانوف طبيعػىخ نظػػًرا الخػتبلؼ األلسػػنة واأللػػواف والميػؿ والنيػػار والمغػات والشػػعوب والقبائػػؿ 
َ نْعلل والمشػػارب والمنػػاىجخ ففػػى سػػورة المائػػدة  ََِكالَ َ َِْ ََ َِةلل َْ ...مػػف أجػػؿ  (84نَ...َ)ِلُكلل جََعَلَناَللنَِكللَاُك

ـْ ِمػػْف َذَكػػر  َوُأْنثَػػى )التعػارؼ واإلثػػراء المتبػػادؿخ كمػػا فػػى سػػورة الحجػػرات:  َيػػا َأَيَيػػا النَّػػاُس ِإنَّػػا َخَمْقَنػػاُك
ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعػاَرُفوا ....) خ فػاالختبلؼ والتبػايف والتنػوع والتعػدد سػبيؿ إلػى تبػادؿ ((31َوَجَعْمَناُك

ده ىػػو والعػػدواف المػػادى..العمـ اإلليػػى وحػػالمنػػافعخ ولػػيس إلػػى نفػػى اآلخػػر والتحػػارب الخشػػف اآلراء و 
العمـ الشامؿ الذى يدرؾ الحقائؽ مػف جميػع وجوىيػاخ أمػا العمػـ اإلنسػانىخ فيػو رؤيػةخ وجيػة نظػرخ 
اقتػػراب وموقػػؼ. الػػنص وحػػده حامػػؿ لمعمػػـ اإلليػػىخ ثابػػتخ أمػػا قراءتػػو وتأويبلتػػو فيػػى متعػػددة بتعػػدد 

)حسػػف لقػػراء والمفسػػريف والمػػؤوليف طبقًػػا لظػػروؼ العصػػرخ ومنػػاىج التفسػػيرخ ومصػػالح الجماعػػات ا
 (.20: 2007حنفى ، 

 

  المقاومػػة:
ويبدو أف ما أوحت بو كتابات كثيرة عف الييمنةخ ومعاودة اإلنتاج مف أجواء تكاد تسد  

قافةخ الذيف يروف أف اإلنساف ال الطريؽ أماـ الساعيف لبناء اإلنساف وبث الحيوية والبنائية فى الث
يمكف أف يعدـ وسائمو فى تجاوز ىذا وذاؾخ استناًدا إلى المسيرة التاريخية لمبشرية كميا عبر آالؼ 
السنيفخ مف حيث استمرار التقدـخ وتوالى النيوضخ دفعت بيـ إلى رد فعؿ مضادخ يتمثؿ فى 

بلؿ اإلنساف والبطش بوخ وىى النتيجة "مقاومة" تسعى إلى إبطاؿ مفعوؿ كؿ ىذه المحاوالت الستغ
 لمقانوف الشيير القائؿ بأفخ لكؿ فعؿ رد فعؿ مساو لو فى القوة ومضاد فى االتجاه.

وىكذا بدأنا نقرأ أف مف بيف أىـ افتراضات نظرية المقاومة أف طبلب الطبقة العاممة ليسوا  
مجرد خاضعيف إلمبلءات المعمميف فقط المنتج الجانبىخ أو النتيجة الثانوية لرأس الماؿخ وليسوا 

السمطوييف والمدارس القمعية التى تعدىـ لحياة العمؿ المميتخ ولكف المدارس تمثؿ أيًضاخ ساحات 
لمتنافسخ ال تتميز فقط بالتناقضات البنائية واإليديولوجيةخ ولكف أيًضا بالمقاومة الجماعية النشطة 

قاومة فى إطار عبلقات  ير متكافئة لمسمطةخ مف جانب الطبلب. صحيح أننا قد نشيد صراًعا وم
والتى دائًما ما تكوف فى صالح الجماعات السائدةخ بيد أف المحور األساسى ىنا ىو أف ىناؾ 
بداعية لممقاومة تقوـ مف خبلليا الممارسات المرتبطة بالطبقة والعرؽ والنوع فى  مجاالت معقدة وا 

 (. 325)سعيد إسماعيؿ عمر: ة لممدارس كثير مف األحياف برفض ونبذ الرسائؿ األساسي
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ومف ىنا فاف  ىنرى جيرو  أشار إلى أف المدارس ُينظر إلييا فى تحميبلت المقاومة عمى  
أنيا مؤسسات تتمتع باستقبللية نسبيةخ تتيح لياخ ليس فقط مساحات لمسموكيات المعارضة 

أحيانا عمميا فى خدمة والتدريس المعارضخ ولكف تمثؿ أيًضا مصدًرا لمتناقض الذى يفسد 
المصالح المادية واإليديولوجية لممجتمع السائدخ كما أف المدارس ال تعتمد عمى منطؽ العمؿ 

يديولوجيةخ توجد  خوحدهخ فيى ليست مؤسسات اقتصادية فقط ولكنيا أيًضا مواقع ثقافية وسياسية وا 
المدارس داخؿ الحدود  بصورة مستقمة إلى حد ما عف اقتصاد السوؽ الراسمالىخ وبالطبع تعمؿ

التى يضعيا المجتمعخ لكنيا أيضا تعمؿ جزئًيا عمى التأثير فى ىذه الحدود وتشكيمياخ سواء كانت 
تمؾ الحدود اقتصادية أو إيديولوجية أو سياسية. وىكذا فاف المدارسخ مف منظور نظرية المقاومة 

ا تقاوـ فى نفس الوقت افتراضاتو وأيضً خ توجد  الًبا فى عبلقة تناقض مع المجتمع السائدخ تدعـ 
 (.325)سعيد عمر: األساسية بصورة تبادلية 

وقد يكوف ىذا الذى ذىب إليو "جيرو" صحيًحا إلى حد ماخ لكنو يصدؽ أكثر فى  
والديمقراطية عمى وجو الخصوصخ حيث تتمتع مؤسسات  خالمجتمعات المتقدمة عمى وجو العموـ
األمر الذى تكاد تفتقده فى المجتمعات المتخمفة عمى وجو التعميـ بيامش مف حرية العمؿخ وىو 

 العموـ والواقعة تحت وطأة االستبداد والديكتاتورية..
 جيرو  جيود الماركسييف الجدد الخاصة بالمقاومةخ مف خبلؿ الجوانب التالية  وأبرز 

 (:320)سعيد عمر: 
نىخ وتصوير العبلقة بينيما حاوؿ الماركسيوف الجدد ربط البنى باالجتماعية بالفعؿ اإلنسا -ٔ

باعتبارىا عبلقة جدليةخ ومثؿ ىذه الخطوة ُتعد  تقدًما نظرًيا كبيًرا تجاوز تحميبلت الوظيفية 
البنائيةخ وتحميبلت التفاعمية الرمزيةخ فاألولى تـ التركيز فييا عمى البنية ال الفعؿخ بينما 

 اىتمت الثانية بالفعؿ أكثر مف اىتماميا بالبنية.

 ير االتجاه العاـ الذى كاف سائًدا مف حيث الموقؼ السمبى مف البحوث اإلمبريقيةخ  وعمى -ٕ
أبدى ىؤالء اىتموا بياخ مؤكديف بيذا أف ما كاف مف تركيز عمى البناء النظرى ال ينبغى 
أف يحوؿ بيننا وبيف العمؿ التطبيقىخ مما يعيد الم حمة بيف الجانبيف: النظرىخ واإلمبريقىخ 

 ى ىذا إ فاؿ ما يكوف بالضرورة مف تمايز بينيما.دوف أف يعن

ُوفؽ الماركسيوف الجدد فى التخفيؼ مف وطأة نظريات معاودة اإلنتاج التى تدعـ وجود  -ٖ
"تماثؿ ثابت" بيف المدرسة وبيئة العمؿخ كما دحضت ىذه الجيود نماذج التعميـ التى 

ى اعتبار أف آليات معاودة بالغت فى الحتميةخ مما ساد أوساط التربوييف اليسارييفخ عم
اإلنتاج االجتماعى والثقافى مف العسير أف تكوف مكتممةخ إذ كثيًرا ما تواجو بقدر مف 

 المقاومة والمعارضة.
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قدـ الماركسيوف الجدد مفيومنا جدلًيا جديًدا لمسيطرة فى إطار نموذج بديؿ لمتعميـ يختمؼ  -ٗ
القوى الخارجية التى يبدو مف  عف النماذج المتشائمة التى تختزؿ منطؽ السيطرة فى

المستحيؿ مقاومتيا أو تعديمياخ فبداًل مف النظر إلى السيطرة عمى أنيا مجرد انعكاس 
رأس الماؿ أو الدولةخ أو ما إلى ذلؾخ طور ماركسيوف جدد فكرة  –لمقوى الخارجية 

نيا نتيجة لمعاودة اإلنتاج ال ينظر فييا لمسيطرة التى تعانى منيا الطبقة العاممة عمى أ
لمقيود البنائية واإليديولوجية المتجسدة فى العبلقات االجتماعية الرأسمالية فحسبخ بؿ 

 أيًضا كجزء مف عممية التكويف الذاتى داخؿ الطبقة العاممة نفسيا.

رأى الماركسيوف الجدد مفيوًما مختمًفا لمثقافة ال يتـ اختزالو إلى تحميؿ استاتيكى مبالغ فى  -٘
لماؿ الثقافى السائدخ مثؿ المغة والذوؽ الثقافى والعاداتخ ولكف ينظر إلى الحتمية لراس ا

الثقافة باعتبارىا منظومة مف الممارسات طريقة لمحياةخ تشكؿ وتتشكؿ بواسطة التفاعؿ 
الجدلى بيف السموؾ الطبقى والظروؼ الطبقية الخاصة بجماعة اجتماعية معينةخ مف 

وجية القوية فى المجتمع األوسع. ىكذاخ فبداًل مف النظر جيةخ والمحددات البنائية واإليديول
إلى الثقافة باعتبارىا انعكاسا لمسيطرة والييمنةخ أمكف النظر إلييا باعتبارىا عممية 

 اجتماعية تجسد وتعيد إنتاج العبلقات االجتماعية المعارضة فى ميداف الحياة اليومية.

نظريات المقاومة مف الوقوع فى بعض  ور ـ كؿ ىذاخ فاف جيرو لـ يغفؿ ما أدت إليو 
 (:310)سعيد عمر: السمبياتخ مثؿ 

لـ توفؽ نظريات المقاومة فى الوعى بالطبيعة المتناقضة لممقاومةخ حيث إف كؿ  - أ
كيات مو السموكيات المعارضةخ ليست ليا بالضرورة أىمية "راديكالية"خ كما أف جميع الس

عمى السمطة. . إف الممفت لمنظر ىنا أف المعارضة ليست كميا بالضرورة نتاج رد فعؿ 
المنظريف التربوييف لـ يقوموا إال بجيود قميمة لفيـ كيفية تجسيد الجماعات الخاضعة 
وتعبيرىا عف خميط مف اإليديولوجيات الرجعية والمتقدمة فى الوقت نفسو ..إيدولوجيات 

البلـز لمتغمب عمى  تشكؿ أساس بنية السيطرة االجتماعيةخ كما تحتوى أيًضا عمى المنطؽ
 تمؾ السيطرة.

تمامات نظريات المقاومةخ مما يتصؿ بجانبى ناؾ قضايا ميمة لمغاية  ابت عف اىى - ب
"النوع" و "العرؽ" خ حيث أىمموا ما يتصؿ بالمرأةخ والموضوعات الخاصة بالنوعخ وتركز 

سيطرة دراسة ال داالىتماـ بداًل مف ذلؾ عمى الذكورخ والقضايا المتصمة بالطبقة عن
 والصراع والتعميـخ ومف شأف ىذا أف يفرز مشكبلت مف الميـ التصدى ليا مستقببًل.

وقد تعددت مياديف ومجاالت المقاومةخ ييمنا مف بعضيا ىناخ ما مثمتو الفمسفة مف دور  
نوفمبر  10،  1)عمى سميماف الرواحى، فى دورية" شرؽ وغرب، عبارز فى ىذا الشأفخ ولػ 

الفمسفة  مة أكدت تمؾ العروة الوثقى بيف المقاومة والفمسفةخ عمى أساس ارتباطدراسة مي (، 2031
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ربما منذ نشأتيا بالمعنى المتعارؼ عميو في ببلد اإل ريؽ بالمقاومةخ مقاومة و  خمنذ فترة طويمة
التفكير العمومي مف جية أولىخ ذلؾ الذي يخمط بيف المفاىيـ و األفكار لدرجة عدـ القدرة عمى 

 فاضمة خرى بتمؾ الر بة العميقة في إقامة مدفوالمفاضمة بينيماخ كما ترتبط مف الجية األ التمييز
 .تعتريو إشكاليات مختمفةالذي تشوبو الكثير مف النواقص و  معايير مغايرة لمحاضرخبمقاييس و 

المغايرة في الطرحخ فالفمسفة يعني التفكير والتبصر و  والمقاومة فى إطار الفمسفة ليا مدلوؿ 
نيا مازالت أال إمر تاريخيا الطويؿ والمتداخؿخ بالر ـ مف التحوالت الكثيرة التي مرت بيا عمى 

خ األمر الذي جعميا التغييربمثابة العمود الفقري لمتفمسؼ والتفكير و  متمسكة بالمفاىيـ التي تعتبر
لفيمسوؼ الفرنسي ا جيود مع األخذ بعيف االعتبارخ لبقية الخطابات المنتشرة امغايرً  اتسمؾ مسمكً 
 .ـ  ٕٗٓٓ –ـ ٖٜٓٔجاؾ دريدا  

ً  مف أفعاؿ المقاومة السممية بعد يوـ باعتبارىا فعبلا أىمية الفمسفة تزداد يومً والحؽ أف  
الجديدة خبلتيا مع االختصاصات المختمفة و ىي في ىذه الرحمة تزداد تحوالتيا و تداخ و المفاىيميةو 

لؤلسؼ خ فيي في الكثير مف الثقافات التضييؽ عميياخ و في المقابؿ يزداد حصارىاخ و كؿ يوـ
ربما تمؾ الحادثة ما ىو سيء ينبغي التخمص منوخ و  خ وكؿمرادفة لمزندقة واليرطقة والكفر

بشكؿٍ  خاص خ و اإل ريقية الشييرة المتمثمة باعداـ سقراط تمنحنا الكثير مف األبعاد في ىذا الشأف
مرجع التفمسؼ في حضارة اإل ريقية موطف الفبلسفة و الاذا أخذنا في الحسباف بأننا نتحدث عف 

العصور البلحقةخ فاف الدىشة مف ىذا الحدث سوؼ تتراجع عندما نقارنو بما حدث في الثقافات 
 .ربما بطرؽ مختمفةو  اية/ اإلسبلمية واألوروبية أيضً المختمفة كالعرب

 ىذا الخطر؟ديد و ا تشكؿ الفمسفة كؿ ىذا التيلماذ  السؤاؿ المبدئي: ىنا يبرزو  

خ فيو بيذا  ير مر وب فيوخ و ساس منبوذمة ىو في األمف نافؿ القوؿ بأف كؿ فعؿ مقاو  
سعى الى التقميؿ مف يخ و عمى المجتمعخ ييدد أصحاب السمطات المختمفة فيو االمعنى يعتبر خطرً 

ي الفردي الذحياف مختمؼ الطبقات عمى التفكير ىـخ بؿ ويساعد في الكثير مف األأثر إمكانياتيـ و 
 .عمقويعتبر مف صميـ العمؿ الفمسفي و 

لى إلى بنية التفكيرخ ..إلى العمؽ المفاىيمي إف فعؿ المقاومة الفمسفي يمتد ليصؿ أ ير       
الفترة  ربما كاف الحديث فيخ و المحركات السموكية التي تساىـ في قمب الكثير مف أسس التفكير

ـ  عندما تحدث ٕ٘ٓٓ-ـ ٖٜٔٔا يسمييـ بوؿ ريكور  و الريبة كمأاألخيرة عف فبلسفة الشؾ 
التفكير البشري قد ساىموا بدرجة كبيرة في قمب  اعف ماركس ونيتشو وفرويد باعتبارىـ جميعً 

و في أ اف التفكير فييا قبؿ ذلؾ ممكنً خ لـ يكابشكؿٍ  نيائيخ ووضعو ضمف مسارات جديدة ُكميً 
و ال يمتفت أف يتجاىؿ ىذه التحوالتخ أمف الممكف  لتفكير البلحؽ لـ يعدف اأالمتناوؿخ في حيف 

 .إلييا
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وضع تصورات كثيرة عمى المحؾخ  لقد ساىـ فبلسفة الشؾخ مع الكثير مف الفبلسفةخ في 
في إشارة ” صعوبة أماـ التحميؿ النفسي“ربما ذلؾ الجرح النرجسي الذي تحدث عنو فرويد في و 
بؿ ىي رضية ليست ىي المركز الكرة األف أحيث رضخ مف ى ثورة كوبرنيكوس الفمكية حوؿ األال

ف الفمسفة كانت منذ أمد بعيد وسيمة مف وسائؿ المقاومة المختمفةخ أتدور حوؿ الشمسخ تدؿ عمى 
ال تسيؿ الدماء بشكؿٍ  مباشرخ بؿ تعمد مؿ السبلح بالمعنى الفيزيائيخ و فيي في ىذا الفعؿ ال تح

في عمميما ” فيمكس  تّاريجيؿ دولوز و “يمسوؼ الفرنسي ة الفكما ىي إجابخ ”إبداع المفاىيـ“الى 
 ؟”ما ىي الفمسفة“المشترؾ حوؿ 

ال إفاف المفاىيـ وطرؽ التفكير لـ تكف  خبالمعنى المفاىيمي وًماواذا كاف الفيمسوؼ مقا 
لى الميدافخ ر بة منو في جعؿ الفكرة تعيش تحوالتيا المختمفة خ إلى األرضخ إوسيمة لموصوؿ 

نموذج ك –ربما طريقة التفكير التي جاء بيا كارؿ ماركس التفاعؿ األرضي المستمرخ و  بناء عمى
التحوالت المختمفة لى صراع الطبقات و إرضخ لى األإلمانية مف عميائيا التي أنزلت المثالية األ  –

بيا  ماـ مقاومة فعمية و ليست نظرية تقوـأؿ في التاريخ البشري توحي بأننا التي يقـو بيا رأس الما
 .الفمسفة بشكؿٍ  مستمر

ـ ٜ٘ٓٔمف ضمنيـ الفيمسوؼ الفرنسي سارتر  ة لذلؾ نجد الكثير مف الفبلسفة و ضافباإل 
أعماليـ عمى المفاىيـخ في ـ خ لـ تقتصر أنشطتيـ و ٕٕٓٓ-ـ ٖٜٓٔبيير بورديو  و  خـ ٜٓٛٔ –

كثير مف باشرة لممساندتيـ المرض بشكؿٍ  فعمي و لى األإنزوليـ التفمسؼ النظرى التأممىخ بؿ 
نو أنجد  خ حيثمر الذي ينطبؽ عمى عالـ االجتماع بورديوسارترخ األكما ىو حاؿ  خالقضايا 

ظمت لفترة طويمة  موضوعاتعف  انو قد تحدث كثيرً أمساندتو لمقضية الجزائريةخ نجد ضافة لباإل
 المفاىيـ التيورات و كالييمنة الذكورية وكيفية بناء ىذا التص خمقصية مف التفكير الفمسفيميمشة و 

االختبلؼ “ترسيخيا بناءً  عمى ف ىذه الييمنة يتـ إثباتيا و أتساىـ في ىذه الييمنةخ مف حيث 
زية الصرفة لبلتصاؿ ُيماَرس في جوىره بالطرؽ الرم اناعمً  ارمزيً  امر الذي يولد عنفً األ خ”البيولوجي
أدنىخ مما يعني بأف ىذا العنؼ تتـ  احدً  و بالعاطفةأخ بالجيؿ واالعتراؼ ار تحديدً كثأو أوالمعرفةخ 

حواؿخ فعمى مر التاريخ تحولت الى سموؾ وال يتـ االلتفات ليا في كؿ األممارستو بطريقة ال ُترىخ 
فمسفية لمسائد ف المقاومة الأحواؿخ  ير و مساءلتيا في أفضؿ األأمكف التشكيؾ فيياخ طبيعيخ ال ي

سئمة والتي تعتبر سرمديةخ ضمف إطار األ  عايير و يرىاف تضع كؿ ىذه المأال إالعموميخ تأبى و 
 .نبش كؿ ما يتعمؽ بياالتي يجب البحث فيياخ والحديث عنياخ و 

عمى مّر تاريخيا ولعؿ ىذا الدور الذى أناطت الفمسفة نفسيا بوخ فرض عمييا أف ترتبط  
ف األمر أرقابةخ  ير ُببعدىا عف ال مما كاف مف المفروض أفبالحريةخ خ و الطويؿ بالجانب العقمي

لكف بعض البمداف شيدت اتجاًىا مضاًداخ األكاديميات المختمفةخ مع بروز الجامعات و  ابدو مغايرً ي
عف طريؽ ةخ و ففي ىذه الحالوفى أحسف األحواؿ سعًيا لتخفيض مستوى المقاومة فى الفمسفةخ 
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خضع ىي بدورىا ف تأؿ لجنة مف المختصيفخ كاف عمييا المقررات الدراسية المُعتمدة مف قب
و باألحرى أوىو ما يعني ىنا بأف الفيمسوؼ  لمكثير مف التشذيبخلمرقابةخ لمحذؼخ ولئلضافةخ و 

لؤلفكار المعروضة خ و المراِقب لممناىج” الفيمسوؼ الموظؼ“ ستاذ الفمسفة قد أصبح يقوـ بدورأ
القوؿ بأف الرقابة  فيياخ شأنو في ذلؾ شأف بقية المختصيفخ في مختمؼ المجاالت. مف المبالغة

بؿ نستطيع  خقد اختفت في الغرب” عمى القوة امتوفرً  انقدً “طي الذي يعتبرىا حسب التعريؼ الكان
تعقد  اوأيضً توزيعياخ ىو شكؿ استعماؿ ىذه القوة ومكاف وآلية تطبيقيا و “غير القوؿ بأف الذي ت

عف طريؽ الصمتخ  ثبؿ يحد اخ ذلؾ إف المنع ليس مباشرً ”وتنوع وتعدد تحديدات مسارىا
و تمؾ أائؿ المناسبة لقياـ ىذا المشروع عدـ توفير الوسوالتيميشخ وعدـ االىتماـ بالموضوعخ و 

تاب ما بيدؼ و عدـ ترجمة كأمف كتاب  ير مر وب فيوخ ًدا ة جالفكرةخ كتوفير ُنسخ محدود
 . يرىا مف الِحيؿتيميش ما يحتويوخ و 

األكاديميةخ يب عف جميع المؤسسات التعميمية و يمكف لمرقابة أف تغ مافي كؿ األحواؿ و  
شرعنة العقؿ التبريري لمدولةخ كعقؿٍ  رقيبخ لو “وىو ما جعؿ الفيمسوؼ األلماني كانط يسعى الى 

برر عقبلني ف الرقابة تحتاج لمأخ  ير ”الحؽ في ممارسة الرقابة وفؽ شروط وحدودٍ  معينة
ىذا المبرر مف الممكف توسيعو ليشمؿ ما ىو خارج يمنحيا المشروعيةخ ويجعميا مقبولة لمجميعخ و 

العاديةخ عندما نُحجـ عف ذكر عدد محدد ميةخ ليصؿ إلى الحياة اليومية و ىذه المؤسسات التعمي
مف  اخ خوفً ننا نستبدليا بألفاظ أخرىخ ربما بشكؿٍ  ال واٍع الى حدٍ  كبيرأفي حيف خ مف األلفاظ 

 .بعض المعاني المحتممة لبعض األلفاظ

و المتعارؼ ألعصر التقني الكثير مف األشكاؿ والطرؽ  ير المألوفة تأخذ الرقابة في او  
خ ففي ظؿ ىذه الشبكات ةلكؿ حقؿ فكري عمى حد ااخ فيي تتموف مف عصرٍ  آلخرخ وتبعً عميي

ربما ال تصؿ الممتويةخ الفائقة السرعةخ يتـ فييا الحجب فييا عف طريؽ الكثير مف التقنيات التي 
د لى حدٍ  كبيرخ فالرقابة تتـ في الوقت الذي يعتقإف األمر يبدو مخادعاً  إص العموميخ بؿ لمشخ

 .بدأت في الزواؿو في أحسف األحواؿ قد ضمرت و أخ االجميع بأنيا قد اختفت نيائيً 

حيويتيا ة منذ القدـخ فيي تستمد قوتيا و اف لمفمسفتالمقاومة مبلزمف الرقابة و أيبدو وىكذا  
ة تمنحيا الكثير مف الجاذبيةخ دلية التي ال تنتييخ بؿ نستطيع القوؿ بأف الرقابمف ىذه الج

كثير مف األسئمة مناقشتيا لمرس مقاومتيا مف خبلؿ طرحيا و تما اتعو والجماؿخ فالفمسفة كموض
ف المراقب أفي حيف   قبؿ السمطات المختمفةخ و تمؾ التي ال يُراد التطرؽ ليا مفأالمسكوت عنياخ 

نبش خ والتفكير بياخ بغية تحميميا و الكثير مف المواضيع التي مف الممكف الحديث عنيايمنحيا 
 .ممكناتيا
ذا كاف ىذا منظور   خ مف جانب آخر دراسة دكتوراهخ لمفمسفة إلى المقاومةخ فقد شيدناوا 

تكشؼ لنا عف المنظور النقدى االجتماعىخ أنجزتيا الدكتورة دينا جماؿ الديفخ فى تربية عيف 
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لتى تجعؿ إلى اكتشاؼ الرؤية ا وقد سعت الباحثة فى دراستيا ىذه   .ٕٚٓٓس بالقاىرةخ عاـ شم
 المعرفة العممية ومتحوؿ إلى مجتمع ديمقراطىخ دعائملية ديمقراطية لآمف المنظومة التعميمية 

 نظومةاستعرضت النظريات والمفاىيـ الحاكمة لتمؾ المومف ىنا فقد والحرية والعدؿ والمشاركة. 
يؤدي إلى إعادة نمط العبلقات  يسود أثاره تبيف منيا أف معظـ ماالحالية بمختمؼ أطيافيا. و 

بيا يالقائمةخ والمحافظة عمى األوضاع المجتمعية بنظـ حكميا وأحواليا السياسية واالقتصادية وترات
 .االجتماعية

كيد عمى أف التعميـ وقد تفردت الرؤية االجتماعية النقدية فى تطوراتيا المتنوعة إلى التأ 
مف المتخصصيف  ييفةخ يمارسيا الخبراء والبيروقراطيليس مجرد عمميات وممارسات فنية بيداجوجي

عممية  االسياسة بمعناىا الواسع ىى أيضً  فى شئوف التعميـخ لكنو عممية سياسية مجتمعيةخ كما أف
 .تربوية تعميمية

ذا كانت بعض آرائيا قد أوضحت ىذا الترابط بيف  عميـ وبيف نظـ الحكـ والسياسة الت وا 
بوية أو األوتوقراطية أو الثيوقراطية عبر معظـ عصور التاريخخ فاف بعض مفكرى النظرية األ

االجتماعية النقديةخ بدأوا يظيروف أف عبلقة التعميـ بالبنياف المجتمعى ونظـ الحكـ ليست مجرد 
قتصادية المسسيطرة فى إدارة المجتمعخ ومف ثـ ا ألوضاع القوى السياسية واالا آليً تبعية أو انعكاسً 

برزت نظرية إمكانية نظاـ التعميـ فى أنو يكوف قوة مقاومة ومغايرة لؤلوضاع السائدة. وأخذت 
تظير نظرية المقاومة فى التعميـ مف بيف أىـ المفاىيـ الجديدة فى أدبيات التربية. ولعؿ مف أكثر 

ىنرى جيروخ ومايكؿ أبؿخ  :فى الجامعات األمريكية ىما المنظريف ليذه الرؤية أستاذاف مرموقاف
 .ولمنظرية مدرسة متنامية فى الفكر التربوى األمريكى والعالمى

وفى متابعة ليذا اليدؼ الرئيسي حاولت الرسالة استعراض توظيؼ التعميـ في مصر في  
لمواقع الرئيسية فى مواجية تحدياتو العولميةخ وموروثاتو الثقافية فى تطورىا. وحاولت تحديد ا

مسيرتو والتى تطمبت التحميؿ والتقييـخ مف أجؿ اإلفادة مف رؤية المقاومة فى المجتمع والثقافة 
المصرية: ومف خبلليا تحقيؽ قوى المقاومة فى المنظومة التعميمية مف معمميف وطبلب ونقابات 

 .وأولياء أمور ورأى عاـ مدني

إلى  خى أساس منيجية البحث فى المعالجةالتى ى خوخمصت عممية النقد االجتماعى
 االتركيز عمى مخاطر العولمة وتوجياتيا الرأسمالية المتوحشةخ وأسواقيا االحتكاريةخ وشركاتي

المتعددة الجنسيةخ وىذا إلى جانب محاوالتيا فى تنميط الثقافات ونظـ التعميـخ والتقميؿ مف أىمية 
بمقومات المواطنة واليويةخ والتنمية الذاتية وتعزيز دوره فى التماسؾ االجتماعىخ وفى االىتماـ 

 .الروابط القومية العربية
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التركيز عمى الرواسب الثقافية التقميدية التي تعيؽ حركة المقاومة  الباحثةوكذلؾ حاولت  
والتغييرخ سواء في تياراتيا الفكرية أو السموكيةخ أو شيوع الخرافات واألساطيرخ أو في تفسيرات 

مجريات الحياةخ وفي تأكيد قدرات اإلنساف عمى التسمح بالعمؿ وبمنجزات ثورة المعمومات؛  يبية ل
 .لتجديد الثقافة الوطنية والنيضة الشاممة

اخ مف موقع المقاومة الثالث مجريات اإلصبلح السائدة في المنظومة التعميمية ذاتيعالج و  
مية بيف الحيف واآلخرخ إلى التوجو يةخ أو إصبلحات شكمية ترمينتغيرات جزئيةخ أو مشكبلت آ

نحو ضرورة النظر إلى التعميـ مف خبلؿ نظرة مستقبمية تركز عمى دوره في التحوؿ المجتمعي 
ص الخريطة التعميمية وتضاريسيا الراىنةخ يالديمقراطي. وىذا يتطمب وضع استراتيجية شاممة لتشخ

مية الفنية فحسب إلى األىداؼ المجتمعية ومحاولة تخطيط وتقييـ انتقاليا مف مجرد األىداؼ التعمي
 .التي تحقؽ التنمية المنشودة لبقاء المجتمع ونمائو

ىى إمكانية استخداـ التعميـ كأداة  الدراسةولعؿ مف أىـ النتائج التي خمصت إلييا  
لممقاومة مف أجؿ التحررخ وبناء األفراد القادريف عمى إدارة التغيير لصالحيـ وصالح مجتمعيـخ 

ؾ عف طريؽ تكويف إرادة المقاومة والتي تتألؼ عمى  رار إرادة التنمية مف ثبلثة عناصر وذل
 :وىى

 .إدراؾ الواقع المأزـو -ٔ

 .الوعي بضرورة القضاء عمى السمبيات التي تسبب استمرار حالة األزمة التعميمية  -ٕ

 .الوعي بأساليب القضاء عمى تمؾ السمبيات -ٖ

رادة شعبية تر ب في مساندة كوف ىناؾ إتوربما يتحقؽ ذلؾ عندما   رادة سياسيةخ وا 
وتسعى لنشر ثقافة المقاومة مف أجؿ استمرار  خالمقاومةخ وتحوليا إلى أسموب لمتفكير والفعؿ

طبلؽ إبداعات خ الحياةخ والتغمب عمى العديد مف المشكبلت التربوية القائمة عمى القير والتسمط وا 
وما خ عمى المجتمعات النامية في إطار العولمة اإلنسافخ ومواجية أنماط التغيير المفروضة 

 .تحممو مف قوى لفرض منطقيا عمى العالـ
.... 

ذا كانػػػت النظريػػػة النقديػػػة تبػػػدو كمػػػا لػػػو كانػػػت تشػػػيع مناخػػػا مػػػف التشػػػاؤـخ بكثػػػرة ترديػػػدىا   وا 
منػةخ وكيػؼ أف التعمػيـ يعيػد إنتػاج األوضػاع  يػر العادلػةخ وكمػا ىػو كثيػر ييوحديثيا عف القوى الم

مػع التسػميـ بكػؿ  خنػة عمػى مقػدرات العػالـخ إال أف ىنػاؾ أصػواًتا رأت أنػويما تسعى إليو القوى الميم
مػػا سػػبؽخ لكػػف ىػػذا لػػيس معنػػاه التسػػميـ بمػػا يحػػدثخ ففضػػبًل عػػف أف تعميػػؽ الػػوعى بيػػذه األبعػػاد لػػو 
دوره فػػػى تجنػػػب بعضػػػياخ وكػػػذلؾ التخفيػػػؼ مػػػف آثارىػػػاخ ومػػػع ذلػػػؾ فػػػالطريؽ مفتػػػوح أمػػػاـ اإلنسػػػاف 

اعتبػػاره إنسػػاًنا أف يبػػذؿ أقصػػى مػػا يسػػتطيع مػػف حيػػد لػػرفض ىػػذا الواقػػعخ ممػػا يمكػػف أف يتمثػػؿ فػػى ب
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سبؿ مختمفة لممقاومةخ وىو ما فتح الباب ليذه القضيةخ باعتبارىا أيًضا مف حوانب الجيود التربوية 
 المؤسسة عمى الفمسفة النقدية. 

العبلقػػػة بػػػيف التعمػػػيـ والمجتمػػػع  وىػػػذا مػػػا فسػػػر لنػػػا لمػػػاذا  ّيػػػر بعػػػض النقػػػدييف نظرتػػػو إلػػػى 
حػػيف يتنػػاوؿ العبلقػػة بػػيف البنيػػة التحتيػػة  خبمؤسسػػاتو المختمفػػة. ولػػـ تعػػد اآلليػػة سػػمة تميػػز التنظيػػر

والفوقيةخ فقد قدـ باولزخ وجينتز بعض الدراسات لتصػحيح مفيوميمػا عػف عبلقػة التعمػيـ باالقتصػاد 
 قطة بنقطة. التى كانا يريانيا عبلقة تطابؽ بيف كبل الجانبيف ن

ولـ تعد الفكرة األساسية التػى يعتنقانيػا ىػى أف عػدًدا قمػيبًل لمغايػة مػف النػاس يتحكمػوف فػى 
وعػػى اآلخػػريفخ إنمػػا كػػؿ مػػا فػػى األمػػر أف ىنػػاؾ تشػػابيا يسػػتحيؿ أف يصػػؿ إلػػى حػػد التطػػابؽ بػػيف 

ذا كانت ىناؾ بالضرورة عبلقة بيف البنية التحتية العمؿ وا لوعىخ إال أنيػا المدرسة ونظاـ العمؿ. وا 
عبلقة معقػدة متعػددة االتجاىػات وليسػت عبلقػة خطيػةخ بػؿ إنػو فػى بعػض البمػداف تكػوف األ ػراض 
العسػػكرية أو الدينيػػة أكثػػر نفػػوًذا أو تػػأثيرا عمػػى التعمػػيـ مػػف أيػػة قػػوة أخػػرى. والدولػػة واألسػػرة والتعمػػيـ 

قد  خبؿ ىو كؿ متناقضخ جتمع واإلنتاج الرأسمالى ال يكونوف كبًل متكامبًل منسجـ األطراؼ فى الم
يعاكس ما يحػدث فػى جانػب منػو مػا يحػدث فػى الجانػب اآلخػرخ وال يعكسػو بالضػرورةخ ففػى بعػض 

ألف ىنػػػػاؾ تناقًضػػػػا بينػػػػو وبػػػػيف ؛ األحيػػػاف يخفػػػػؼ التعمػػػػيـ مػػػػف وطػػػػأة الرأسػػػػمالية بػػػػداًل مػػػػف زيادتيػػػػا 
يػة فػى التعمػيـ وعبلقػات االقتصاد فى بعض النواحى. كذلؾ ليس ثمة تماثؿ فػى العبلقػات االجتماع

اإلنتاج االقتصادىخ بؿ الصحيح أف التعميـ قادر عمػى تغييػر عبلقػات اإلنتػاج فػى بعػض الظػروؼ 
 (.302)عبد السميع سيد: 

ويعود أبؿ ليعدؿ نظرتو التى كاف يعتنقيا مف قبؿ ليقوؿ إف المدرسة ال ينحصر عمميا فى  
معػايير وقػيـ مختمفػة قػد اكتسػبوىا مػف بيئػاتيـخ تخميؽ شخصيات مقيورةخ ألف الطبلب يأتوف إلييا ب

وىػػػـ قػػػادروف كػػػذلؾ عمػػػى خمػػػؽ الثقافػػػة االجتماعيػػػة الخاصػػػة بيػػػـ فػػػى المدرسػػػةخ وىػػػى تحتػػػوى قيًمػػػا 
ومعايير مناىضػة لقػيـ ومعػايير الطبقػة المسػيطرة فػى المجتمػعخ أى أف مػا يفعمػو الطػبلب ال يتحػدد 

نم ا ىـ يتصرفوف بأسموب مف صػنعيـ إلػى حػد كبيػرخ بالضرورة بالقوى االجتماعية واالقتصاديةخ وا 
 ويخمقوف بيئاتيـ بأنفسيـ.

كػػذلؾ ظيػػر خػػط جديػػد يمتػػد مػػف األعمػػاؿ النقديػػة األساسػػية ونقػػدىا لػػيعمف أنػػو مػػف الممكػػف  
مػف أبػرز زعمػاء  Girouxالمقاومة ر ـ كؿ الظروؼ التى تحد مف إرادة اإلنساف. ويعتبػر  جيػرو  

ظػػػريف لمطبيعػػػة الجبريػػػة لمطبقػػػة أو لبلقتصػػػاد أو الدولػػػة فػػػى النظريػػػة تمػػػؾ الحركػػػةخ حيػػػث انتقػػػد المن
دوف النظػر إلػى العبلقػات التػى تظيػر بعػد توزيػع القػوة وممكيػة رأس المػاؿ بػيف  خوالممارسة التربويػة

مػػع المعالجػػػة المبسػػػطة  خالنػػاس واألوضػػػاع التػػى يعيشػػػوف فييػػػاخ ممػػا جعػػػؿ األحاديػػة طابًعػػػا عاًمػػػا 
مدرسة والقوى المختمفةخ وكأنيا عبلقات بيف بنى ثابتة ال تتغير وليسػت بنػى لآلليات فى عبلقات ال

 موضوعة فى سياؽ التاريخ. 
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 الفصؿ السابع

 نظرات نقدية ألحواؿ تعميـ مصرية
 

خ وفى التربية عمى   إذا كاف المتواتر أف االتجاه النقدى فى عمـ االجتماع عمى وجو العمـو
ا أعبلمو ومفكريوخ وقرأنا كتبو وبحوثو ودراساتوخ مما وجو الخصوص ىو "نبت"  ربىخ عرفن

يتصؿ بالتبعية بيموـ التربية الغربية ومشكبلت التعميـ وقضاياهخ إال أننا نريد فى الفصؿ الحالى 
أف ُنعمؿ ىذا النيج العممى االجتماعى النقدى فى عدد مف األحواؿ الخاصة بالتعميـ فى بمد مثؿ 

 ديف لما قاؿ النقديوف فى الخارج.مصرخ بحيث ال نكوف مجرد مرد
وليس معنى تخصيص الفصؿ الحالى لنظرات نقدية فى بعض أحواؿ التعميـ فى مصرخ  

أف األجزاء السابقة خمت مف ذلؾخ فالحقيقةخ أننا ونحف بصدد استقراء آراء ومواقؼ مفكرى النقديةخ 
ا أف يكوف إذ كاف طبيعيً  وخبرات تربويةخ وما كاف يوجبو ىذا مف االستناد إلى مواقؼ فعميةخ

معظميا مف المجتمعات  ير العربيةخ إال أننا كنا فى بعض األحواؿ نشير إلى موقؼ ىنا وموقؼ 
 مما تشيده الساحة التربوية فى وطننا العربى عامة والمصرى خاصة. ؾخىنا

لما  -إذا صح ىذا التشبيو –ثـ رأينا أف نخصص الفصؿ الحالى ليكوف بمثابة  تطبيقات   
عرضناه مف أصوؿ وقواعد وأركاف لبلتجاه النقدىخ سواء بالنسبة لعمـ االجتماع عامةخ أو لعمـ 

 اجتماع التربية خاصةخ ونأمؿ أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ تناوؿ القضايا التالية..
 

 األجنبيةالمستوطنات التعميمية 
ى مجاالتيا الييمنة األجنبية عامة واألمريكية خاصة فى المنطقة العربية ف تقتصرلـ   

اخ فى المجاؿ التربوىخ حيث السياسية والعسكرية واالقتصادية فقطخ بؿ تبدتخ فى وقت أكثر تبكيرً 
 ما ىو معروؼ مف أف التمكف مف العقوؿ والقموبخ يرسخ لمييمنة العامة الكمية.

ارىاخ معمنة أف لمواليات المتحدة اليد وز كانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت تضع أ 
 ولى فى ىذا االنتصارخ فكاف التفكير فى التقدـ لتولى زعامة العالـ.الط

ا عمى ما أظيرتو الحرب مف انتصار عسكرىخ فاستمرار الييمنة لـ يكف األمر مقتصرً  
ا خ والخطوة األولى فى ىذا أف تتوافر لدى اإلدارة وأف يكوف  ناعمً  دَّ وفرض السيطرةخ كاف البُ 

عف حاؿ التعميـ فى المنطقة العربيةخ بحيث يقوـ التخطيط المستقبمى  األمريكية صورة دقيقة واقعية
 لمييمنة عمى أسس راسخة..

خ حمؿ مسئوليتو مجمس التعميـ األمريكى ٜٜٗٔا لمغايةخ عاـ ففى تقرير خطيرخ كاف مبكرً  
خ أستاذ رودريؾ ماثيوزبوشنطفخ وتضمف ما يزيد عمى السبعمائة صفحةخ وضعو كؿ مف الدكتور 

خ الذى كاف المدير العاـ لمتعميـ العالى بالعراؽخ والدكتور متى عقراوىية بجامعة بنسمفانياخ الترب
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خ ٜٜٗٔلمريكية بالقاىرةخ عاـ خ أستاذ التربية بالجامعة االدكتور أمير بقطرونقمو إلى العربية 
عف  الكثير مف الحقائؽ التى تكشؼ.لبناف.. –سوريا  -األردف -فمسطيف –العراؽ  –: مصر شمؿ

 غؿ تربوى فى أبرز المناطؽ العربية.ممدى ما خططت لو الواليات المتحدة مف تغ
خ حيث شكؿ مجمس التعميـ األمريكى لجنة لدراسة ٜ٘ٗٔبدأت فكرة التقرير فى أوائؿ عاـ  

أحواؿ التربية فى البمداف العربيةخ بناء عمى طمب حكومة الواليات المتحدة األمريكيةخ فطالما حاوؿ 
والييئات االستعانة بقسـ التعاوف الثقافى بياخ الوقوؼ عمى المعمومات الخاصة فى تمؾ  األفراد

البمدافخ بيد أف القسـ لـ يتوافر لديو مف المواد ما يستند عميو فى تزويدىـ بيذه المعموماتخ ولذا 
الر بة  ا ليذهرؤى مف المفيد دراسة الحالة التعميمية فى ىذه البمداف ووضع تقرير عنياخ وتنفيذً 

عيدت الحكومة األمريكية إلى ممثمييا فى تمؾ األقطار باالتصاؿ بحكوماتيا لمحصوؿ منيا عمى 
 موافقتيا عمى ىذه الدراسة.

وقد اجتمع أعضاء المجنة ألوؿ مرة فى بمدة شمبل فى ربوع لبنافخ عمى مقربة مف مدينة  
اءات والوثائؽ وسائر لرسـ خطة السير فى المشروعخ وفحص اإلحص ٜ٘ٗٔبيروت فى يوليو 

المواد التى تميد لعممياخ فى األقطار الستةخ وقد تضمف جدوؿ العمؿ الذى اتفؽ عميو أف يستيؿ 
خ تمييا مصر مف ٜ٘ٗٔنوفمبر سنة  ٗٔسبتمبر إلى  ٘ٔأعضاء المجنة زياراتيـ بالعراؽخ مف 

خ ٜٙٗٔسنة  فبراير إلى أوؿ إبريؿ ٘ٔخ ففمسطيف مف ٜٙٗٔفبراير  ٘ٔإلى ٜ٘ٗٔنوفمبر  ٘ٔ
 .ٜٙٗٔمايو  ٖٓأبريؿ إلى  ٛمنوخ فسوريا ولبناف مف  ٛفاألردف مف أوؿ أبريؿ إلى 

 ٕٓٗمدرسةخ منيا  ٔٚٗوفى خبلؿ التجواؿ فى ىذه البمداف الستةخ أتيحت لمفريؽ زيارة  
 ا.ا عاليً معيدً  ٖٚفنية وإلعداد المعمميف خ و ٔٙثانويةخ و ٕٛٔمدرسة ابتدائيةخ و 

 .ٜٚٗٔخ وٜٙٗٔتقرير فى الواليات المتحدة فى الفترة ما بيف سنتى وقد تـ وضع ال 
أف المدارس األمريكية فى مصرخ واإلنجميزيةخ  كانت تيتـ  (315)صوجاء فى التقرير  

باعداد طبلبيا لمدراسة فى الخارجخ واختمؼ عدد التبلميذ المصرييف باختبلؼ المدارس األجنبيةخ 
موع تبلميذىا البالغ ا مف مجتمميذً  ٖٚٓ,ٛعدد المصرييف فييا وفى مقدمتيا األمريكيةخ إذ بمغ 

خ تمييا المدارس الفرنسيةخ وبمغ عدد المصرييف فييا ٖٜٗٔ/ٕٗخ بحسب إحصاء ٜٔٚ.ٛعددىـ 
فى  ٜٖٕ,ٜا مف ا مصريً تمميذً  ٕٕ٘,٘خ يقابؿ ذلؾ ٜٕ٘,ٖٓا مف المجموع وقدره تمميذً  ٖ٘ٓ,ٖٕ

 فى اليونانية. ٖٜٚ,ٜمف  ٕٔ٘فى اإليطاليةخ وفقط  ٚ٘ٚ,ٛمف  ٛٔ٘,ٗالمدارس اإلنجميزيةخ و 
تنا فى الوقت اوليقارف القارئ ما أثبتو التقرير عف أبنية المدارس األجنبية بمبانى جامع 

الراىفخ ليممس مدى الوعى بيذه القضية ىنا وىناؾخ فأبنية المدارس األجنبية كاف أكثرىا قد ُشيد 
يو أحسف شروط فف المعمار المدرسى الحديثخ وفى خصيصا ألجمياخ وبعضيا حديثخ توافرت ف

خ خ وفى أحياف قميمة لمتنسالكثير منيا مبلعب فسيحة تكفى لمعبة التنسخ والكرة الطائرةخ وكرة القدـ
 كما ُوجد بيا معامؿ لمعموـ كاممة االستعداداتخ ومكتبات حسنة!!
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ا لمغايةخ وفؽ خطوات قد يؿ كيؼ كاف التفكير األمريكى لمغزو التعميمى مبكرً ولؾ أف تتخ  
 ال تخطر عمى باؿ..

ففى الوقت الذى لـ يكف يتوافر لمبنات مؤسسات تعميمية مصرية حديثة فى أوساط القرف   
خ وأيف؟ فى قمب صعيد ٘ٙٛٔالتاسع عشرخ إذا باإلرسالية األمريكية تبدأ بمدرسة لمنبات سنة 

 مصر..فى أسيوط!!
سنوات  ٖرؼ بكمية البنات األمريكيةخ تألؼ مف معيد بركسمى  التذكارىخ فقد عأما   

 سنوات ثانوية.  ٘سنوات ابتدائيةخ و ٗلرياض األطفاؿخ و
ويصؼ التقرير المدرسة الخاصة بالبنيفخ فيقوؿ أنيا تمتاز بمبانييا الجميمة ومساحة  

بيا  أراضييا الفسيحةخ واسعة األرجاءخ ذات الموضع البديع فى أطراؼ مدينة أسيوط. وكانت توجد
معامؿ لمعموـ كاممة األجيزة واألدواتخ ومكتبة شاممةخ وحجر دراسيةخ وقاعات لبلجتماعات 
والحفبلتخ وأخرى لممحاضراتخ وقسـ داخمى تتوافر فيو جميع وسائؿ الراحةخ ومساكف ألعضاء 
ىيئة التدريسخ ومصنع لؤللبافخ يشغؿ عدة بنايات فى حـر المدرسةخ وكاف الطبلب يعيشوف عمى 

ـ تعاونىخ يعيد إلييـ فيو باعداد طعاميـخ والعناية بمساكنيـ بأنفسيف..وفى النية أمر مصنع نظا
اخ يتمقى فيو الطبلب المبادئ الزراعية الحديثة فى صناعة األلباف تطويره حتى يصبح معيدً 

خ األلبافخ وعبلوة عمى ىذا فالكمية كانت تدير مدرسة ابتدائية فى بناية خاصة بيا داخؿ المدينة
..ولـ تكف الكمية تتقاضى مصروفات مف تبلميذ ىذه المدرسةخ حيث تكونت مف روضتيف لؤلطفاؿ

 كانت الوزارة تعينيا.
ا لمدور التربوى الجامعة األمريكية بالقاىرةخ نظرً  -كنموذج –ويمكف أف نسوؽ الحديث  

 والثقافى الخطير الذى قامت بو كما سوؼ يتضح فيما يمى:
 الجامعة األمريكية:

)كماؿ والحؽ أف أىمية الجامعات األجنبية فى العالـ الثالث إنما تكمف فى أىداؼ ثبلثة 
 (:2: 3991نجيب، 
يرتكز المشروع األوروبى األمريكى لمتغمغؿ فى أنظمة تعميـ العالـ الثالث عمى فكرة  -أوالً  

المراكز  التعاوف  و التفاىـ الدولى . وتولىسيـ فيو الصفوة تحت وىـ  خمؽ نظاـ عالمى ت
عف االنتماءات الوطنية. ويذكر اخ وبصرؼ النظر ا لئلمكانات الفرديةخ أى بعيدً االقتصادية تبعً 

ولغة البمد المييمفخ والتقميد فى  خإيؼ أود  أف األلفة الثقافيةخ والممارسة التمقائيةخ والمتمرسة لثقافة 
ىى  -تكتسب فى الجامعات األجنبيةتمؾ التى  -السموكيات اليوميةخ وفى انتقاء الرموز االجتماعية

 الكفيمة بتحويؿ طبقة أجنبية حميفة إلى  ممحؽ  بكؿ معانى الكممة لمركز القوة والييمنة اإلمبريالى.
ا عمى قدر كبير مف األىمية لبلستثمار الغربى بوجو تمعب الجامعات األجنبية دورً  -اوثانيً  

ة نشاطيا إلى توظيؼ الوطنييف فى المناصب عاـخ ولقد سعت الشركات متعددة الجنسيةخ منذ بداي
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اإلداريةخ ألف بامكانيـ فيـ األسواؽ المحميةخ واستيعاب النزعات العدائية ومواجيتيا بفاعميةخ 
وفضبل عف ذلؾخ تزودىـ ىذه الجامعات بأساليب اإلدارة الشائعة فى الغربخ وتقنيات العبلقات 

نبية بترسيخ حالة التبعية االقتصادية فى العالـ الثالث اإلنسانية الحديثة. وىكذا تقـو الجامعات األج
 وتعزيزىا.
خ فاف ما يربط بيف الجامعات األجنبيةخ باعتبارىا  شركات ثقافية  والمشروعات اوثالثً  

التجاريةخ يتمثؿ فى تييئة السوؽ لمسمع االستيبلكية الغربيةخ والعمؿ بدأب واستمرار مف أجؿ 
جنبية مثؿ المعمباتخ وساعات اليدخ والصابوفخ ومستحضرات اتساعو. وكثير مف السمع األ

التجميؿخ وأجيزة التسجيؿ وشرائطياخ والمبلبس الجاىزةخ والدخافخ والمرباتخ وأجيزة الراديو 
اخ والتمفزيوفخ والمنظفات الصناعيةخ واآلالت والسياراتخ والعدسات والنظارات..كاف ينتج محميً 

ارتبطت بالمؤسسات متعددة الجنسية. بيد أف  –ع بالسوؽ العالمى مع زيادة ارتباط المجتم –لكنيا
عمى انتشار القيـ واألذواؽ  -اجزئيً  –نمو سوؽ السمع االستيبلكية الغربية واألمريكيةخ يعتمد 

الغربيةخ ولذلؾ تـ بث أنماط الحياة األوروبية واألمريكية بواسطة اإلعبلنات والمجبلتخ واألفبلـ 
اخ تمثمت فى  التنشئة مج التميفزيونيةخ لكف أكثر أدوات  التغريب  فاعمية ونجاحً السينمائيةخ والبرا

السياسية واالجتماعية  التى تقدميا الجامعات األجنبيةخ حيث تعزز لدى المواطنيف مف جميورىا 
نزعة تقميد الغرب. وبعد أف  دا نمط الحياة األوربية جزءا مف معايير المكانة االجتماعية الرفيعةخ 

 أخذ سوؽ السمع االستيبلكية الغربية فى االتساعخ مع زيادة أعداد المتعمميف فى ىذه الجامعات.
وقد بدأ التفكير فى إنشاء أبرز الجامعات األمريكية بمصر منذ وقت مبكر يرجع إلى عاـ  
نشائيا تشارلز واطسف ٜٜٛٔ خ خ حيث كانت الشخصية البارزة وراء جيود التحضير ليا وا 

Charles R. Watson ًحيث قدمت المجنة  ٕٜٔٔا بعدة محطاتخ ربما أبرزىا عاـ خ مرور
ا بأف يكوف اسـ الجامعة  جامعة مسيحية لمصر  لتؤكد المختصة بمشروع إنشاء الجامعة مقترحً 

بذلؾ شخصيتيا المسيحيةخ خاصة وأف الجيود المحركة كانت مف ِقَبؿ اإلرسالية الدينية 
 البروتستانتية.

قائد الحركة الدافعة لممشروع أنيـ قاموا بمدارسة المشروع مع  يعقوب  وذكر  واطسف  
عف التعميـ فى وقت أسبؽخ وآخريفخ أبرزىـ  دانموب  المستشار  أرتيف باشا  الذى كاف مسئوالً 

 عف وزير التربية فى ذلؾ الوقت  أحمد حشمت باشا . اإلنجميزى لمتعميـ فى مصرخ فضبلً 
امؿ لؤلنظمة التعميمية فى مصرخ ابتداء مف الكتاتيبخ وقاـ أعضاء المجنة بفحص ش 

مرورا بالمدارس االبتدائية والثانويةخ بما فى ذلؾ المدارس الحكومة والخاصةخ وجامعة األزىرخ 
والمدارس األجنبية التى كانت قائمةخ ويقوؿ واطسوف أف دانموب "فتح لنا األبواب المغمقةخ حتى 

خ والتشاور مع القادة المعنييف بالمعاىد العممية فى جميع أنحاء بالنسبة لمدارس البنات الحكومية
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القطر"!!خ مع الحرص عمى التعرؼ عمى العديد مف وجيات النظر المحميةخ وخاصة فيما يتصؿ 
 (.50)سيير البيمى: بما يمكف قبولو وما اليمكفخ حتى يمكف تفادى أى أخطاء محتممة 

ا بما انتيت إليو ناقشة القضيةخ وكتب واطسف تقريرً وعقد مؤتمر لمدة يوميف باالسكندرية لم 
ا إلى أف التعميـ العالى فى مصر كاف عمى درجة مؤسفة مف التدنىخ سواء فى الحواراتخ مشيرً 

"ىناؾ حاجة ماسة إلنشاء جامعة مسيحية لرعاية الطوائؼ ػ األزىر أو الجامعة األىميةخ ومف ثـ ف
لبروتستناتيةخ وأف تقدـ ىذه الجامعة تعميما فى مجاالت: الدينيةخ وتكوف ممثمة لكؿ المجموعات ا

 القانوف. -الديف –الصحافة  -التجارة -اليندسة –التربية 
وقد أوضح واطسف فى تقريره عدة اعتباراتخ والتى مف أجميا أكد أىمية إنشاء الجامعة  

 (:53)سيير البيمى: المسيحية فى القاىرةخ مثؿ
 ٕٗيا كميا جامعة مسيحيةخ وفى المنطقة يوجد حوالى ال يوجد فى منطقة شماؿ إفريق -

مميوف نسمة عمى األقؿخ يستخدموف المغة العربيةخ وىؤالء بحاجة إلى التعميـ المسيحىخ 
قادة لممستقبؿخ وىذا يتطمب إقامة مؤسسة لمتعميـ العالى  عد  لكى يشكؿ حياتيـ اليوميةخ ويُ 

 ماؿ إفريقيا.ال تتوافر وقتيا لدى أية وكالة تبشيرية فى ش
ا لمعالـ اإلسبلمىخ ولذلؾ يجب عمى ا فكريً المكانة االستراتيجية لمصر باعتبارىا مركزً  -

المسيحية أف تقدـ أفضؿ ما لدييا مف التعميـ المسيحى لتتحدى اإلسبلـ فى مركزه الفكرى 
عف طريؽ جامعة مسيحية تقاـ فى مصرخ ومدينة القاىرة بصفة خاصةخ لتسيطر عمى 

 الستراتيجية فى المنطقة العربية والشرؽ بوجو عاـ.العبلقات ا
استكماؿ منظومة التعميـ األجنبى التبشيرى الذى تطور خبلؿ القرف التاسع عشرخ فاف  -

 الظروؼ القائمة وقت كتابة التقرير تطمبت إقامة مؤسسة لمتعميـ العالى بمصر.
ا أف تتخذ نموذجً  إظيار شخصية المسيح لمناسخ وما تنطوى عميو مف صفات ميمة ينبغى -

يحتذى فى تشكيؿ شخصيات المسمميف فى العالـ اإلسبلمى بعامةخ وفى مصر بخاصةخ 
عدادىـ مينيً   ا لكى تتحوؿ ببلدىـ إلى مممكة لمرب.وا 

وال تخدعنا مثؿ ىذه العبارات التى تتزيا بالزى المسيحىخ فالمسيحية براء مف مثؿ ىذه  
اخ كما ىو األمر فى قروف سابقة فيما سمى ا وخداعً  شً  األالعيب االستعمارية التى تزيت بالديف

بالحروب الصميبيةخ والتى أحسف مؤرخو المسمميف القدما عندما كانوا يشيروف إلييا بأنيا  حروب 
الفرنجية خ مبعديف بذلؾ العقيدة المسيحية عف أف تتموث بالمقاصد االستعمارية الغربية. وبتأمؿ 

ا الطابع ذى تـ اقتراحو أثناء الحرب العالمية األولىخ نممس جميً أعضاء مجمس أوصياء الجامعة ال
 (:02)سيير البيمى: المسيحى البروتستانتى 

 الكنيسة المشيخية  الشماؿ : ستة أعضاء. -ٔ
 االتجاه المشيخى: ستة أعضاء. -ٕ
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 الكنيسة اإلصبلحية بأمريكا: ثبلثة أعضاء. -ٖ
 الكنيسة المستقمة: عضو واحد. -ٗ
 بلحية: عضو واحد.سة المشيخية اإلصالكني -٘
 الكنيسة األسقفية البروتستانتية: أربعة أعضاء. -ٙ

ولعؿ ىذا ألوضح برىاف عمى الطابع الدينى البروتستانتى لمجامعة مف خطوات اإلعداد  
 إلنشائيا..
وعانت الجامعة بعض الش  فى محاوالت منشئييا األوائؿ مف حيث اختيار المكاف الذى  

كانت سمطات االحتبلؿ البريطانى تعرقؿ ىذه المساعىخ خاصة يمكف أف يكوف موضعا لياخ حيث 
أف النية كانت موجية إلى إقامة الجامعة بجوار أىرامات الجيزة!!. لكف ىذه العراقيؿ زالت عقب 

ا لما لمستو السمطات البريطانية مف ببلء واضح ألمريكا فى انتياء الحرب العالمية األولىخ نظرً 
 طانيا وحمفائيا.ترجيح كفة الحرب لصالح بري

وييمنا ىنا التركيز عمى إحدى مجاالت الدراسة فى الجامعة بحكـ التخصصخ أال وىو  
خ لتكوف أحد األذرع القوية لبث دماء أمريكية فى عروؽ ٕٜٙٔكمية التربيةخ التى افتتحت عاـ 

بى التعميـ المصرىخ وقد نص أحد أىداؼ إنشاء الكمية:"تقديـ أفضؿ مقومات التعميـ األورو 
)سيير البيمى: واألمريكى لممدرسخ ومساعدتو عمى استخبلص العناصر القابمة لمتطبيؽ فى مصر

عف تأكيد الجامعةخ عمى وجو العمـو عمى تعميـ الطبلب القيـ التى تأتى مف دراسة  فضبلً  (،333
 تعاليـ المسيحيةخ مف معرفة شخصية وتعاليـ عيسى عميو السبلـخ وذلؾ مف أجؿ االسترشاد بيا

 فى الحياة اليوميةخ سواء قبميا الطالب أـ لـ يقبميا ألنيا مفروضة عميو.
)سيير البيمى: وربما كاف مف أبرز األىداؼ التى استيدفتيا الجامعة ما أشارت إليو  
مف حرص الجامعة عمى تكويف جميور مف المؤيديف ألىدافيا مف الطبقة العميا فى  (312

مف أجؿ مصالحيا الخاصةخ واستمرار وجودىا عمى قمة المجتمع المصرىخ التى كانت تسعى 
السمـ االجتماعى. وذكر فى وثائؽ الجامعة أنيا تيتـ باعداد زعامة المستقبؿ فى ىذه الببلدخ حيث 

 لـ يقتصر أمر اإلعداد عمى أبناء المصرييفخ بؿ جاءىا طبلب مف مناطؽ عربية أخرى.
ة فى المستويات االجتماعية العاليةخ أف وربما ساعد عمى تزايد إقباؿ العائبلت المصري 

ا إلى جناح آخرخ ليست لو الشعور العاـ فى مصر كاف بطبيعة ما كاف مف احتبلؿ إنجميزىخ تواقً 
خبرات فى االستعمارخ مف أبناء المغة اإلنجميزيةخ ففاز األمريكاف بذلؾ التوجوخ حيث لـ تكف 

 بعد ذلؾ زعيمة االستعمار الغربى. الجوانب األخرى قد بدأت فى الظيور مما جعؿ أمريكا
وحرص مسئولو الجامعة عمى دعوة كبار رجاؿ الدولة فى مصر إلى المناسبات المختمفةخ  

شعارىـ بأنيا تسعى إلى االستنارة بيـ وبأفكارىـخ ومف ىنا فقد  والمشاركة فى بعض أنشطتياخ وا 
ستضافة الممكية فى المناسبات ا لبلوضع الممؾ فؤاد قيادات الجامعة ضمف قائمة المرشحيف دائمً 
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خ الذيف  المختمفةخ وكؿ ىذا وما سار عمى نيجوخ أكسب الجامعة مكانة مرموقة فى نظر عمية القـو
تسابقوا فى إلحاؽ أبنائيـ لمدراسة فيياخ وبالتالى تمييد الطريؽ إلى تولييـ مناصب قيادية فى الببلد 

 عميـ األمريكى عمى أرض مصر.فى مجاالت مختمفةخ ويكونوا بذلؾ صورا زاىية لمت
خ عف طريؽ اإلرسالية الدينية األمريكيةخ وكانت بدايتيا ٕٜٓٔوىكذا بدأت الجامعة سنة  

بقسـ ثانوى خ يعد فرقا مف الطبلب لبلمتحانات الحكوميةخ وآخر يعد لمف ير ب مف الطبلب فى 
)التقرير: ييا اإلنجميزية..مواصمة دراساتو العالية فى الخارجخ وفى البمداف التى لغة التدريس ف

313.) 
خ ومدرسة المغات الشرقيةخ وقسـ الخدمة   ثـ اتسع نطاقياخ فأنش  فييا كمية اآلداب والعمـو

خ العموـ االجتماعيةخ والرياضيات والعمـو  العامةخ وكمية التربيةخ وشممت مناىج كمية اآلداب والعمـو
 الطبيعية والصحافةخ والتربية.

ف يمتحقوف بمدرسة المغات الشرقيةخ أكثرىـ مف رجاؿ األعماؿخ وشممت وكاف الطبلب الذي 
مناىجيا المغة العربية وآدابياخ والتركية والعبريةخ واألثيوبية واإليرانيةخ وتاريخ اإلسبلـ ودينوخ 

اخ اخ واجتماعيً ودراسات عامة فى خطوات التقدـ التى قدعتيا مصر والشرؽ األوسطخ سياسيً 
 ا.واقتصاديً 
الجامعة فى سنواتيا األولى تعتمد عمى تمويميا مف قبؿ الحكومة األمريكيةخ ومما  وظمت 

رخ حتى وصمت فى األعواـ األخيرة تتمقاه مف مصروفات الطبلب التى أخذت فى التزايد المستم
 لى أرقاـ فمكيةخ لـ تصؿ إلييا أية مؤسسة تعميمية فى تاريخ مصر.إ

لحمبلت ممنيجةخ ال فى مصر وحدىاخ بؿ ومف  ثـ بدأت الجامعة فى جمع تبرعات وفقا 
بمداف أخرى فى المنطقةخ وخاصة بعد أف ظممت سياسة االنفتاح منذ السبعينات والثمانينيات مف 
القرف الماضىخ مع االعتماد عمى بعض الشركات المتخصصة فى الواليات المتحدة التباع أنجع 

خ حيث ٜٚٛٔعاـ  -عمى سبيؿ المثاؿ -السبؿ فى جمع التبرعاتخ وكاف أبرز ما تـ مف حمبلت
المممكة العربية  –مصر  -مميوف دوالرخ مف ثبلث دوؿ: الواليات المتحدة األمريكية ٕٕتـ جمع 

عف بعض دوؿ الخميج األخرىخ وكاف قادة الحممة عدد مف كبار رجاؿ األعماؿ  السعوديةخ فضبلً 
: 3991كماؿ نجيب، )سياسية عف بعض الرموز ال األمريكييفخ ورؤساء شركات كبرىخ فضبلً 

37.) 
وقد أسيمت الشركات األمريكية العاممة بمصر والشرؽ األوسط فى التبرعخ وكثير مف  

عف ذلؾ فقد أقر مكتب المدارس  الشركات والبنوؾ األجنبية األخرى العاممة فى مصر. وفضبلً 
ة تفى بالتزاماتيا الخاصة والمستشفيات األمريكية بالخارجخ االستمرار فى دعـ الجامعة بمنح دوالري

بالمرتبات وشراء الحاسبات اآلليةخ وصيانة المبنى الرئيسى لمجامعةخ وتجديد قاعات الدرس 
 واستبداؿ نظاـ االتصاالت الياتفية القديـخ وشراء أجيزة ىندسية حديثة.
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 وربما كاف اإلنجاز األبرز عمى ىذا الطريؽ الذى أبـر بيف الحكومة األمريكية والحكومة 
مميوف جنيو مصرى مف فائض  ٓ٘خ وبمقتضاه تـ تخصيص مبمغ ٜ٘ٛٔالمصرية فى عاـ 

األمواؿ التى تمتمكيا الواليات المتحدة بالجنيو المصرى داخؿ مصرخ وتتسمميا السفارة األمريكية 
 بالقاىرةخ الستثمارىا كوديعة لصالح الجامعة األمريكية خ تستفيد مف عائدىا سنويا.

بية تصدر مجمة متخصصة فى العموـ التربوية باسـ   التربية الحديثة  خ وكانت كمية التر  
بالمغة العربية خ يقوؿ التقرير" واسعة االنتشار فى جميع الدوؿ العربية"خ وكاف الدكتور أمير بقطر 

 يرأس تحريرىا .
وقاـ قسـ الخدمة العامة بدور خطير فى عممية التثقيؼ  العاـخ حيث استطاع أف  

عف أعداد ميمة لما يمكف تسميتو "بالنخبة  ا مف عموـ الناسخ فضبلً ا  فيرً يورً يستقطب جم
  إحصاء بنشاط ٕٗٔالثقافية"خ فى محاضرات عامةخوأنشطة اجتماعية وفنيةخ ونشر التقرير ص 

   نشير إليو فيما يمى:ٙٗ -ٜ٘ٗٔالقسـ فى عاـ واحد  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 اط                       العدد                متوسط الحضورنوع النش   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٖٖ٘                    ٕٕمحاضرات عامة               -
 ٜٓٔ                     ٙٔمحاضرات خاصة             -
 ٕٜ٘                     ٕ٘أفبلـ ثقافية                    -
 ٔٛ٘                       ٙأفبلـ خاصة باألطفاؿ         -
 ٚ٘ٙ                       ٙأفبلـ خاصة بالخريجيف       -
 ٖٖٓ,ٔ                     ٙٔرواية ممؾ المموؾ السنيمائية  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فػػتح بػػاب لشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ وتتعػػدد صػػور الػػذكاء األمريكػػى فػػى البػػث التربػػوىخ بحيػػث تػػـ  

الدراسة الحرة التى ال تشترط االنتياء مف التعميـ الثانوى كما ىى العادة بالنسبة لمطبلب الجػامعييف 
 النظامييفخ ومف ثـ يتسع نطاؽ المتمقيف لمقيـ والثقافة األمريكية.

كػػػذلؾ حرصػػػت الجامعػػػة عمػػػى تقػػػديـ حفػػػبلت موسػػػيقية عامػػػة وحفػػػبلت فنيػػػة أخػػػرىخ حيػػػث  
إلذاعػة المصػرية حريصػة عمػى إذاعػة بعػض ىػذه الحفػبلت الموسػيقيةخ بػؿ واستضػافت ىػذه كانت ا

القناة مطربة الشرؽ الكبيرة أـ كمثوـخ مما وّسع مف تأثير الجامعةخ وشيوع مشاعر وديػة بينيػا وبػيف 
 المواطنيف.
الواجػب تمتػع المػواطنيف وحرص قسـ الخدمة العامة عمى تقديـ مػا يخػص الحالػة الصػحية  

فػػيمـ خػػاص بػػذلؾخ قػػاـ أسػػتاذ متخصػػص فػػى الصػػحة بشػػرح وقػػائع الفػػيمـ والتعميػػؽ اخ فمػػع عػػرض بيػػ
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خ ىر لييتػؼ تحيػة ألمريكػا ويػدعو ليػاا بػاألز عميوخ مما بث الحماس فى أحد الحاضريفخ وكاف طالبً 
حساسػػيـ بػػأنيـ اسػػتطاعوا أف يخترقػػوا األزىػػر نفسػػوخ وىػػو  مػػا اسػػتمفت نظػػر المسػػئوليف األمػػريكييف وا 
يػػر مواجيػػة مباشػػرةخ ولكػػف بتقػػديـ خدمػػة متميػػزة يشػػعر الطػػبلب المصػػريوف أنيػػـ بحاجػػة إلييػػا مػػف  

 ويفتقدونيا فى معاىدىـ!!
افتتح الدكتور أمير بقطر فى قسـ التربيػة مركػزا لمطػب النفسػى لؤلطفػاؿخ  ٜٜٗٔوفى عاـ  

ألطفػاؿ بناء عمى مطالبات وصػور إلحػاحخ حتػى يمكػف المسػاىمة فػى التخفيػؼ مػف أوجػاع بعػض ا
المضطربيف نفسياخ ومساعدة المراىقيف عمى مواجية ما يقابمونو مف أزمػاتخ فػى بيئػة اجتماعيػة ال 
تيتـ كثيرا بمثػؿ ىػذا الشػأفخ ممػا يػدفع المػراىقيف دفعػا إلػى االسػتفادة ممػا تقدمػو الجامعػة األمريكيػة 

يـ متميػز يسػد ..إلى  يػر ىػذا وذاؾ مػف خػدماتخ وصػور تعمػمف خدمات ىـ فى أشػد الحاجػة إلييػا
احتياجػػػات المصػػػرييفخ فيػػػزداد اإلقبػػػاؿ عمػػػى الجامعػػػةخ مػػػف مسػػػتويات مختمفػػػةخ ويترسػػػخ اإلعجػػػاب 

 والتقدير بالنموذج األمريكى.
خ فػػػاف خ أمػػػا عػػػف المجػػػاؿ األوؿرامج الدراسػػػية فػػػى مجػػػاليف أساسػػػييفكػػػذلؾ تػػػـ التوسػػػع فػػػى البػػػ     

الخػاصخ واعتمادىػا عمػى أنظمػة إداريػة  خ وقياميا عمػى أسػاس المشػروعسياسة االنفتاح االقتصادى
ونقص أعداد المصرييف المدربيف فى ىذا الميدافخ تطمب  -أمريكية عمى وجو الخصوص – ربية 

خ ومػػػػف المعػػػػروؼ أف اىتمامػػػػات الجامعػػػػة األمريكيػػػػة دارت مػػػػاـ الجامعػػػػة بمجػػػػاؿ إدارة األعمػػػػاؿاىت
خ لكػػػػف شػػػػطيا التعميميػػػػة المختمفػػػػةورا لمناتاريخيػػػػا حػػػػوؿ اآلداب والفنػػػػوف الحػػػػرةخ واتخػػػػذت منيػػػػا محػػػػ

خ بمػد يقػوـخ فػور توليػو رئاسػة الجامعػة بيدرسػوف التى صاحبت االنفتاح جعمػت   المتغيرات الجديدة
 Iخ وساىمت المنحة المقدمة مف شػركة ىماؿ إلى المرحمة الجامعية األولبرنامج دراسات إدارة األع

B ف الطبلب فى ىػذا البرنػامج خريػؼ عػاـ خ وسجمت أوؿ دفعة مفى تغطية تكاليؼ إنشاء البرنامج
 لمتقػػدميف لبللتحػػاؽخ واضػػطرت الجامعػػة إلػػى رفػػض قبػػوؿ مزيػػد مػػف اطالًبػػا ٜٚٔوعػػددىا  خٜٓٛٔ

 (.20: 3991كماؿ نجيب، )مؿ البرنامج عشريف مقررا دراسًيا خ وشبيذا البرنامج
العميػػاخ  خ بػػدأت الجامعػػة فػػى تطػػوير قسػػـ إدارة األعمػػاؿ لطػػبلب الدراسػػاتمػػف ناحيػػة أخػػرى 

. وفػى ضػوء ()إدارة األعمػاؿكانت تمنح فى اإلدارة إلى مجاؿ وذلؾ بتحويؿ درجة الماجستير التى 
خ وسػػػعييا لممحافظػػػة عمػػػى عبلقػػػات قويػػػة د تأثيرىػػػا إلػػػى القطاعػػػات الحكوميػػػةر بػػػة الجامعػػػة فػػػى مػػػ

ر فػػى لماجسػػتيا يمػػنح درجػػة اا دراسػػيً خ بػػاإلدارات والمؤسسػػات المختمفػػةخ فمقػػد أنشػػأت برنامًجػػشػػرةومبا
ا بػرامج لمتػدريب أثنػػاء متضػػمنً  (كػػز دراسػات اإلدارة بالشػػرؽ األوسػطمر )اإلدارة العامػةخ كمػا تأسػس 
–مػػف كبػػار رجػػاؿ األعمػػاؿ السػػعودييف  –مركػػز عبػػد المطيػػؼ جميػػؿ )الخدمػػةخ وأطمػػؽ عميػػو اسػػـ 

الطريقػػػة ب اإلدارة عمػػػى ويقػػػدـ المركػػػز لطبلبػػػو أحػػػدث أسػػػالي، لدراسػػػات اإلدارة بالشػػػرؽ األوسػػػط(
 خ وقد ال يكوف لو نظير فى الشرؽ األوسط.األمريكية
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ربيػػة بالخػػارج خ إنشػػاء مركػػز دراسػػات المغػػة العورات الميمػػة فػػى فتػػرة الثمانينيػػاتومػػف التطػػ 
المجمػس )المنبثقػة عػف  (ة المشتركة لمشرؽ األوسط واألدنػىالمجن)بالجامعة األمريكيةخ فقد قامت 

خ William M. Brinnerوليػاـ برينػػر()بايفػػاد أسػتاذيف ىمػػا:  األمريكػى لممجتمعػػات المتعمميػػة (
خ مػػف أجػػؿ اختيػػار موقػػع إلػػى منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط Rowland Mitchell  روالنػػد ميتشػػيؿ)و

مػريكييف المتخصصػيف فػى مبلئـ إلقامة مركز دائـ لتدريس المغة العربية لطبلب الدراسات العميا األ
و فػػػى الجامعػػػة روتخ اسػػػتقر رأييمػػػا عمػػػى التوصػػػية بانشػػػائ. وبعػػػد زيارتيمػػػا لتػػػونس وبيػػػىػػػذا المجػػػاؿ

خ الجامعػات اعى تشارؾ فيػو الجامعػة األمريكيػةخ وىذا المركز عبارة عف عمؿ جماألمريكية بالقاىرة
دارتػػوخ رئيسػػية العاممػػة فػػى الشػػرؽ األوسػػطاألمريكيػػة والبػػرامج ال خ فػػى فػػى دعػػـ بػػرامج ىػػذا المركػػز وا 

خ ويقػػع وجػػد مكتػػب يشػػارؾ فػػى إدارة المركػػزكمػػا ي ،حػػدة لمتربيػػة(واليػػات المتمكتػػب ال)حػػيف يمولػػو 
 وميتشجافخ ووشنطف. ،)بيركمى(عضاء مثؿ كاليفوررنيا دوريا فى إحدى الجامعات األ

خ أى مػدة خمػس ٖٜٛٔ -ٜٛٚٔمػف وحتى نتبػيف معػدؿ سػرعة النمػوخ نجػد أنػو فػى الفتػرة  
اخ كمػا تزايػدت أعػداد طالًبػ ٖٖٖٕلػى إ ٙٛ٘ٔ: تزايد عػدد الطػبلب الممتحقػيف بالجامعػة مػف سنوات

. أمػػػا عػػػف اطالًبػػػ ٜ٘ٓٙإلػػػى  ٛٔ٘ٙطػػػبلب بػػػرامج تعمػػػيـ الكبػػػار فػػػى مركػػػز الخدمػػػة العامػػػةخ مػػػف 
خ وتزايدت ٜٕٔأستاذ إلى  ٘٘ٔزاد عددىـ مف  أعضاء ىيئة التدريس فى المجاالت األكاديمية فقد

دارة يػػد عػػدد عمػػاؿ ومػػوظفى اإلخ فػػى حػػيف ز أسػػتاًذا ٕٕٛإلػػى  ٓ٘ٔيـ الكبػػار مػػف أعػػداد أسػػاتذة تعمػػ
 (.27: 3991كماؿ نجيب، )موظفا فقط  ٖٔٙإلى  ٛٚ٘مف 

ولػػـ يقتصػػر األمػػر عمػػى مصػػر وحػػدىاخ بػػؿ امتػػد إلػػى بمػػداف عربيػػة أخػػرىخ وخاصػػة تمػػؾ  
خ ويحضػػرنا ىنػا لبنػػافخ التػػى عرفػػت منػػذ وقػػت مبكػػر المتميػػزةخ وذات الثقافػػة المػػؤثرةصػاحبة المواقػػع 

بػػػدء سػػػعى اإلرسػػػالية األمريكيػػػة البروتسػػػتانتية بانشػػػاء كميػػػة إلعػػػداد  ٓٙٛٔ لمغايػػػةخ وبالتحديػػػد عػػػاـ
" لتولى الزعامة فى حياة سوريا والشػرؽ األدنػىخ ولػـ تكػف  (020تقريرماثيوز وعقراوى: )الناشئيف 

الصورة التى عرفت طريقيا إلى التطبيؽ ىى صورة الجامعة بمفيوميا الحالىخ بؿ كانت تبػدأ عػادة 
مػػػف مسػػػتويات التعمػػػيـ قبػػؿ الجػػػامعىخ وتطػػػور ىيكميػػػا ومجاالتيػػػا عبػػػر السػػػنوات فػػى شػػػكؿ مسػػػتوى 

القميمػػة التاليػػةخ إلػػى أف اكتسػػبت اسػػـ الجامعػػة األمريكيػػة ببيػػروت فػػى العػػاـ نفسػػو الػػذى تأسسػػت فيػػو 
 .ٕٜٓٔبصفة نيائية الجامعة األمريكية فى القاىرةخ أى عاـ 

كانتػػػا  سػػػوريا ولبنػػػاف()الشػػػامية  صػػػفة خاصػػػةخ وبقيػػة السػػػاحةومػػف المبلحػػػظ أف بيػػػروت ب 
لمنفوذ الفرنسىخ لكف النفوذ األمريكى استطاع أف يزاحميا ويجد لنفسو موط  قدـخ جعػؿ مػف  ناميدا

الجامعة األمريكية ببيروت مقصػدا ومصػنعا تمػت فيػو صػناعة قيػادات سياسػية واقتصػادية وثقافيػةخ 
األمريكيػػػةخ ونيػػػج التفكيػػػر لػػػدى العقػػػؿ كػػػاف ليػػػـ تػػػأثيرىـ المؤكػػػد عبػػػر عػػػدة عقػػػودخ ممثمػػػيف لمثقافػػػة 

 األمريكى.
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ذا كاف عدد طبلب الجامعية األمريكية فى بيروتخ عنػد بػدئيا المتواضػع سػنة   ال  ٙٙٛٔوا 
حسػػب تقريػػر –خ وأميػػا ٜٜٖ,ٕإلػػى حػػوالى  ٙٗ/ٜ٘ٗٔاخ إذا بيػػـ يصػػموف عػػاـ طالًبػػ ٙٔيزيػػد عػػف 

 دوؿ العربية أو مف  يرىا.شعبخ سواء مف ال ٖٓ -ٕ٘طبلب مف  (015ص )ماثيوزخ وعقراوى 
 لكف ، ماذا بالنسبة لمرحمة ما قبؿ التعميـ الجامعى، حيث المدارس؟ 

المنطؽ العاـ الحاكـ لحركة الحياة المجتمعية فى مصر ىو نفسو المنطؽ الذى يحكـ الحياة     
 االقتصاديةخ ونعنى بصفة خاصة القاعدة الخاصة بما يعرؼ بآليات السوؽخ وىو ما يعبر عنو
عموـ الناس بالقوؿ بأف المسألة مسألة عرض وطمبخ حيث تتحدد كمية المعروض ونوعيا بناء 

 عمى طمب الزبائف.
وىو المنطؽ نفسو الحاكـ لحركة التعميـ فى مصرخ منذ عقود قميمةخ حيث يتزايد طمب  

 الجميور فى مصر عمى التعميـ األجنبى بصفة عامةخ واألمريكى منو بصفة خاصةخ مما يجعمؾ
 تستنتج بأف ىذا التعميـ يمبى احتياجات الجميور المصرى أكثر مف  يره.   

ودعنا مف المقارنة بيف ىذا التعميـ األمريكى وبيف نوعيات أخرى مف التعميـ األجنبىخ  
حيث أف القضية الجوىرية ىنا ىى التعميـ الوطنىخ والتعميـ األجنبىخ أيا كانت جنسيتوخ وما 

عف أمور أخرى تتصؿ بما يشير إلى  مبة كؿ  ريكى منوخ إال كعينةخ فضبلً تركيزنا ىنا عمى األم
 ما ىو أمريكى عامة فى السياسة المصرية.

 وال شؾ أف اإلقباؿ المتزايد عمى التعميـ األجنبى عامةخ يعكس أمريف ميميف: 
أف التعميـ الرسمىخ يتدنى حالو عاما بعد عاـخ ومف مظاىر ذلؾخ أف كاتب ىذه السطور  -ٔ

سوخ كاف قد ألحؽ ولديو منذ السبعينيات بالتعميـ الرسمىخ حيث كانت ىناؾ بقية قائمة نف
مف التجويد والجديةخ فمما أصبح لو أحفاد منذ أوائؿ التسعينياتخ وبدأت عبلمات التراجع 
التعميمى الوطنىخ واضحة جميةخ تكاد أف تفقأ عيف مف ينكر ذلؾخ نصح ولديو بأف 

اتخ ولو كانت لديو مقدرة مالية عمى اإللحاؽ بالتعميـ األجنبى يمحقوىـ بتعميـ خاص بمغ
 لفعؿ ىذا بكؿ الصدؽ والصراحة.

التراجع الواضح فى الحركة المجتمعية العامة فى االتفاؽ عمى ىوية المجتمع وأىدافو  -ٕ
ا بعد ثورة اخ ثـ انفجر صاخبً ا فشيئً العامةخ والذى بدأ حثيثا منذ السبعينياتخ وأخذ يشتد شيئً 

دى بصفة ا ال فى الفروعخ ولكف فى األصوؿخ وىو ما تبخ فاذا بنا نشيد تنازعً ٕٔٔٓنايري
خ بيف إسبلمييفخ وعممانييفخ وليبرالييفخ ومدنييفخ وعسكرييفخ مما واضحة فى الفترة التالية

 ا بيف أفراد الجماعة المصرية.ا وتنازعً سبب بمبمة سياسيةخ وتخبطً 

ممات الحياة الثقافية والروح العممية عمى وجو العموـخ وال نريد أف نكرر ما أصبح مف مس
أّنى  مما عبرت عنو الحكمة النبوية العظيمة: الحكمة ضالة المؤمفخ فيو أولى بياخ

 ال يبالى مف أى وعاء خرجت! ُوجدتخ
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لكفخ وكما يؤكد عمماء األصوؿخ فيذا مبدأ عاـخ والبد أف ُيعمؿ المؤمنوف عقوليـ عند  
جتيادخ فالحكمة ىى المظمة الكبرى لممعرفة الصادقة الموجية لمحياة اإلنسانية التطبيؽخ حيث اال

عمى طريؽ االستقامة الخمقيةخ واإلعمار المادىخ والنيوض المجتمعىخ ومنيا ما يكوف عاما 
اخ كما نرى فى العموـ الرياضية والطبيعية والكيميائية وعموـ األرض ا بيف البشر جميعً مشتركً 

ا ما يتصؿ بقيـ اإلنساف ومشاعره وعقيدتو وقيمو األخبلقيةخ وذاتو الوطنية مثؿ والفضاءخ ومني
 العمـو اإلنسانية واالجتماعية والمعامبلت اليومية.

" تسمح لبعض العناصرخ وتمنع د أف يكوف األخذ عف الغيرخ وفؽ "مصفاةوىكذا الب 
 أخرىخ وفؽ معيار المصالح الوطنية واألصوؿ الدينية.

استقرأنا النصوص اإلدارية والقانونية الرسمية فى مصرخ التى يستند إلييا ونحف إذا   
المسئولوف دائما عندما ُيطرؽ الموضوع الحالىخ فقد نطمئف ألوؿ وىمة أف ىناؾ عيونا ساىرةخ 

ا واعيةخ  لمحاوالت االختراؽ لمعقؿ الوطنى مف تمؾ األبواب التى تصيب ىويتو وذاتيتو ولغتو وأذنً 
خ بحيث رار فادحةخ لكف المصيبة الكبرى ىى ميارتنا الشييرة فى الصيا ات المفظيةوعقيدتو بأض

ما  –ى أرض الوقائع واألحداث والنتائجعم-تجبر مف يقرأىا أف ييتؼ:"عّدااؾ العيب"خ ثـ تجد
 يغاير ذلؾ.
ذا كاف الراحؿ الدكتور جرجس سبلمة قد أّرخ لمتعميـ األجنبى   مصرخ منذ القرف فى وا 
شرخ حتى منتصؼ القرف الماضىخ فاف باحثة متميزةخ قد أعممت أدوات بحثيا العمميةخ التاسع ع

بثينة عبد )نزعة وطنية واضحةخ ىى الدكتورة المحصنة بعقمية منطقية تحميميةخ و 
  وأنجزت دراسة ميمة عف الدور التخريبى لمتعميـ المريكى فى مصرخ 231: 2000الرؤوؼ،

مدارس التى تمنح ما يسمى بالدبمومة األمريكيةخ إف ىى إال مجموعة ا بأف الا قويً حتى لتشعر شعورً 
مستوطناتخ تتكاثر فى مصر كما تتكاثر الخبليا السرطانية فى الجسـخ فاذا بمواطنيف مصرييف 

ا مئات مف أبنائنا مف خبلؿ ىذه اخ وثقافةخ لنخسر سنويً اخ وروحً وتوجيً  يفقدوف أوالدىـخ عقبلً 
 يا حرب ناعمة عمى مستقبؿ مصر والمصرييف مف خبلؿ التعميـ!الحرب التى وصفناىا بأن

فيناؾ باب خطير يمكف أف يبعد عف المراقبة الرسميةخ وىو ما سبؽ أف أشرنا إليوخ وىو  
المنيج الخفىخ وىو ما يتعمؽ بكؿ ما ىو  ير مكتوبخ مف حيث المناخ العاـ والسياؽ الكمىخ 

اكمةخ والمفاىيـ المتداولةخ والمغة المستخدمةخ والعادات فطريقة التحادثخ والمعامبلتخ والقيـ الح
والتقاليد السائدةخ إلى الحد الذى يؤكد عنده التربويوف أف مثؿ ىذا المنيج الخفىخ ربما يكوف أكثر 

 خطورة مف المنيج العمنى المسطور عمى صفحات الكتب المقررة والمناىج التعميمية المعتمدة.
تبثو مف سيةخ وما يحكميا مف أساليب ومفاىيـ وتقاليدخ وما وىناؾ كذلؾ األنشطة المدر  

ضوعات المختمفةخ تمؾ األمثمة التى تساؽ خبلؿ عرض المو  -ربما-قيـخ وأبرز مف ىذا وذاؾ
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ا كـ ونوع " المتداولةخ وخاصة فى سنوات التعميـ األولىخ حيث نعرؼ جميعً فضبًل عف "القصص
 االستيواء الخاص بيا لدى صغار السف.

ذا كاف ىناؾ عدد مف القيـ العامة التى قد ال تختمؼ الشعوب حولياخ مثؿ قيـ الحرية وا   
والتسامح والنقدخ واحتراـ اآلخرخ واالعتماد عمى النفسخ والثقة بالنفسخ واإلنجازخ واإلصرار عمى 

دى ا ما يرسخ لالنجاحخ إال أف تمثؿ ىذه القيـ فى سموكيات ىذا وذاؾ مف مواطنيف أمريكييفخ  البً 
ا بأف ىذه ىى األخبلؽ األمريكية الواقعيةخ حيث ال يجد مف األبطاؿ مف الطفؿ المصرى انطباعً 

 ىو مصرى.
واألدىى مف ذلؾ وأمرخ أف مف المستحيؿ تقريبا أف تجد أمثمة مف الموروث الحضارى  

 العربى واإلسبلمىخ أو حتى مف الحياة الثقافية العربية المعاصرة .
ورةخ ما يشيع فى ىذه القصص وموضوعات القراءة ما يتصؿ بقيـ واألكثر مف ذلؾ خط  

 الوالء واالنتماء لمواليات المتحدة نفسيا.
ا عمى الروح ا مستمرً والمجتمع األمريكى لو طبيعتو الخاصة المعروفةخ ومف ىنا نجد تأكيدً  

راحـ بيف خ والتتفكر فى إمكاف ظيور مصطمحات عف "التكافؿ االجتماعى"الفرديةخ ويستحيؿ أف 
األقاربخ  وكفالة اليتيـخ ومراعاة الجارخ وما إلى ىذا وذاؾ مف قيـ تتضمنيا الموروثات واألصوؿ 

 العربية اإلسبلمية.
 ا لقيـ التديفخ وتقدير أبطاؿ العرب والمسمميف وأقباط مصر.ا واضحً وكذلؾ تبلحظ  يابً  
يؤشر عمى  ياب ما يمكف وأظير ما فى مناىج التعميـ األمريكى وأنشطتو التربويةخ ما  

ا عنو فى وصفو بقيـ الحياة العائميةخ ألف موقع األسرة فى الثقافة المصرية العربيةخ يختمؼ جذريً 
الثقافة األمريكيةخ وىذه التقاليد المتصمة باألسرة لدينا ىى مما نفخر بو ونحتمى بوخ لكنو يشحبخ 

 وقد يختفى فى مناىج ىذا التعميـ وأنشطتو.
أصبحت لو ( )المدارس الدوليةود قميمة باسـ مف المدارس ظير منذ عقوىناؾ نوع  

 األىمية األعمىخ وحظى باإلقباؿ األضخـخ وبالتالى : التأثير األعمؽ.
منتشرة فى  كثير  خ وىىالعولمة تحد تداعياأينظر البعض إلى ىذه المدارس عمى أنيا و   

خ تختمؼ تى تشرؼ عمى بعضيا اليونسكوالخ ويجب اإلشارة أف المدارس الدولية مف دوؿ العالـ
و وىرس الدولية ليا مناىج خاصة بيا  خ فالمدالتى تنتشر في مصر والوطف العربىعف المدارس ا

رسة واحدة أو مدرستيف فى كؿ وىذه المدارس ال تتعدى مد (،منيج دولى موحد لكؿ دوؿ العالـ
 .الدوؿ ىحدؿ نظاـ تعميمي مف إخ حيت يتـ نقي. وىى تختمؼ عف المدارس فى الوطف العربدولة

ي وىى تقوـ بتدريس المنيج المحمى األمريكوتتعدد أنواع ىذه  المدارس فيناؾ مدارس أمريكية 
مدارس تقوـ بتدريس خ ومدارس تقوـ بتدريس المنيج الفرنسيخو مناىج متعددة حسب كؿ والية

دارس التى ذا باإلضافة لمم. ىمدارس بريطانية تقوـ بتدريس المنيج البريطانيو خ المنيج الكندي
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التعميـ األجنبى بثينة عبد الرؤوؼ رمضاف )) )البكالوريا الدوليةتتبنى منيج دولي مثؿ 
 (  2035واالستبعاد االجتماعى: دراسة تحت النشر، 

خ ويخير ذاإلنجميزية ىي المغة األولى بالنسبة لمتبلمي ةوفى ىذه  األنظمة تعتبر المغ 
العربية  ةخ وعادة ما يختار التبلميذ العرب المغربية والمغة الفرنسية كمغة ثانيةالع ةالتبلميذ بيف المغ

ه المدارس بتدريس المواد ولقد أصدرت بعض الدوؿ العربية قرارات وزارية تمـز ىذ خكمغة ثانية
–التاريخ )االجتماعية  تالعربية والدارسا ةخ حيث يتـ تدريس المنيج الوزاري فى المغالقومية
يس أجزاء محدودة مف كتاب ولكف ذلؾ يتـ فى أضيؽ الحدودخ حيث يكتفي بتدر   خ يةالجغراف
خ مما يؤكد عمى خارج المجموع تدرس بالمغة العربيةخ مواد تكمميةالتى   دوتعتبر الموا خالوزارة

أما بالنسبة لمادتي التاريخ والجغرافية الخاصة بالبمد التابعة . تيميش ىذه المواد بالنسبة لمطبلب
خ  حيث يدرس تبلميذ التعميـ اإلنجميزي تاريخ رسة فيدرس بتوسع فى جميع المراحؿيا المدل

افية الواليات خ والمدارس األمريكية تاريخ وجغر نظاـ الكندي تاريخ وجغرافية كنداخ والاوجغرافية انجمتر 
...الخ    ياألمريك–)خصائص المجتمع اإلنجميزي خ ويدرس عمـ االجتماع الدولة المتحدة األمريكية

 خاألولى الفرنسية ةوينطبؽ ما سبؽ عمى المدارس الفرنسية باستثناء أف المغ خفى المرحمة الثانوية
 . والمغة الثانية العربية

ليا  توافرا لما يوذلؾ نظرً  خار ـ ارتفاع مصروفاتيخ ولقد زاد اإلقباؿ عمى ىذه المدارس  
اإلدارة  كما إف خالحديثة فى العممية التعميميةات عمى توافر التقني  تخ ساعدمف إمكانيات مادية

خ مما ولياء األمور واإلدارة المدرسيةت مرونة كبيرة فى التعامؿ مع أيعطأالذاتية ليذه المؤسسات 
التى تفرض مف قبؿ المدارس  ةالروتيني تأدى لمتحرر مف االلتزاـ ببعض القيود واإلجراءا

درجات لبلنتقاؿ لممرحمة وؿ عمى مستوى محدد  مف المعيف أو الحص ف الحكومية مثؿ االلتزاـ بس
كتب  . كما تتميز المناىج المستوردة خاصة االنتقاؿ مف نظاـ تعميمي إلى آخرخ وحرية الثانوية
 والرسوـ رائعة وكثيرة ذات خخ فالصفحات ممونةاإلخراج الجيدة االبتدائية باالعتناء الشديد و المرحم

ويشبو الكتاب المدرسي "خاصة بالصفوؼ الثبلثة األولى  خؿألواف زاىية مبيجة تجذب األطفا
مدرسية جافة كما  كتبًا  ت"قصص األطفاؿ التي يشترونيا مف أجؿ المتعة والقراءة المنزلية وليس

خ كما ؿخ مما يدؿ عمى االىتماـ بالقيـ الجمالية وقيـ االستمتاع بالنسبة لؤلطفاىو متعارؼ عميو
ويرجع ذلؾ إلى كونو  خسي ابتداء مف الصؼ الثالث االبتدائييبلحظ كبر حجـ الكتاب المدر 

وتتميز المباني باالتساع الكبير  .دوف تدخؿخ ورىا ونصوصيا األصمية يتضمف قصصا كاممة بص
لممساحةخ كما تشمؿ ىذه المدارس بدوف استثناء كؿ إمكانيات الترفيو لمطبلبخ مف مبلعب ذات 

مدينة مبلىي صغيرة و مسارح ضخمةخ و ـخ و زييات لمجيمنقاعو حمامات لمسباحة و مساحات واسعةخ 
 .قاعات لمتدريب عمى الرقص والموسيقىو لؤلطفاؿ داخؿ المدرسةخ 
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 اث ال نجد أثرً بحيمف الحرية لمطبلبخ  واسعةمساحة  وبصفة عامة تسود ىذه المدارس 
 القوانيف المدرسية الصارمة التى توجد فى المدارس الحكومية. مثؿ ىذه ل

خ والتي تتـ فى  شكؿ سعة واىتمامًا باألنشطة التربويةمساحة وا ىذه المدارس وتعطى 
خ وىناؾ اىتماـ واضح بأنشطة فى فترة االجازة الصيفية ويف جماعات لمقياـ بأنشطة مختمفةتك

 . ةمما يسيـ فى ارتباط الطبلب بالمدرس
  :   إلىوترجع الدكتورة بثينة أسباب اإلقباؿ عمى المدارس الدولية  
 ربط التعميـ بسوؽ العمؿ  أي باالقتصاد خ وىو مف سمات النظاـ الرأسمالي.  -ٔ

عقدة االنبيار بػ"األجنبي" التي ال تزاؿ سائدة في مجتمعاتناخ وفي سوؽ العمؿ خاصة؛  -ٕ
 بحيث ُيتاح لو مف الفرص ما ال يتاح لمحاصؿ عمى تعميـ الحكومي. 

عبلف االنتماء إلى نوًعا مف ايعد  اإلقباؿ عند بعض الفئات زيادة  -ٖ لتمايز االجتماعيخ وا 
 طبقة اجتماعية ثرية. 

مـ والتعميـخ وقمة أعداد عمميتي التع فيالوسائؿ التعميمية والتقنيات الحديثة ستخداـ ا -ٗ
 . . الطبلب 

ومرونة القوانيف المنظمة لبلمتحانات حيث يستطيع الطالب أعادة  اإلدارة التعميميةجودة  -٘
 . وؿ عمى الدرجة المناسبة لمستواهلمحصاالمتحاف أكثر مف مرة 

كاف مف الطبيعي أف تميث و  خبقات الثرية عمى التعميـ األجنبيوربما ىذا يبرر حرص الط 
خ فضؿ لؤلبناءفى تحقيؽ مستقبؿ أ خ أمبلً طة وراء ىذا النوع مف التعميـبعض فئات الطبقة المتوس

ر البعض إلى سمبيات ىذا النوع مف . وعادة ال ينظلمتظاىر بالتميز بالنسبة لمبعض ومحاولة
تى سبؽ فيـ ال ينظروف إال إلى تمؾ األسباب الجاذبة ال خالتعميـ عمى مستقبؿ ىؤالء األطفاؿ

بنائيـ يتكمموف باتقاف االنجميزية أو اء بسعادة  امرة وىـ ينظروف الى أب. فيشعر اآلاإلشارة إلييا
قرانيـ عف أ خ ويتصرفوف بشكؿ يختمؼجنبيةوف إلى األ اني ويقرؤوف القصص األالفرنسية ويستمع

 .جنبياً أ االذيف لـ يتمقوا تعميمً 
أف لكؿ  فمف المعروؼخ طبلب حسب المناخ السائد بالمدرسةويختمؼ سموؾ ىؤالء ال 

مدرسة ثقافتيا الخاصةخ المتمثمة فيما تحتويو مف إجراءات رسمية وقواعد لمعمؿ وتنظيـ الفصوؿ 
مختمفةخ وتصرفات المدرسيف واألشكاؿ الجمالية بالمدرسةخ ويؤثر ىذا وطرؽ التدريس واألنشطة ال

مواقؼ الحياتية وتبني قيـ المناخ الثقافي في حياة التبلميذ وثقافتيـ مما ينعكس بشكؿ تمقائي في ال
يسود المدرسة بشكؿ عاـ مناخ  إذيبلحظ ىذا  فى المدارس األجنبية بصفة عامة  حيث خ معينة

فى طريقة لبس التبلميذ   (ريكيًا أو إنجميزيًا أو فرنسياً )سوال أماألجنبي طابع ب عميو الغمي
وطريقة كبلميـ والتصرفات التى تصدر عنيـ دوف قصد.  وىذا يعنى اف ىؤالء الطبلب  يتفاعموف 

الممتحقيف ليؤالء الطبلب   ةبمرور الوقت تنشأ ثقافة خاصخ اخ الجاذب طواؿ اليوـمع ىذا المن
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خ فبل يتعامموف إال مع أقرانيـ  ويجدوف صعوبة فى التواصؿ مع باقي أفراد التعميـبيذا النوع مف 
ت السياسية االجتماعية ا مف المشاركة االيجابية عمى كافة المستوياالمجتمع وينسحبوف تدريجيً 

بثينة عبد ) الستبعاد االجتماعي اإلرادىما يسمى ا خ وىذاينسحبوف إلى أعميف والثقافيةخ
 (.2035الرؤوؼ،
عف تطور التعميـ  قد أنجز رسالة ماجستير (123: 2030)عاشور أحمد، وكاف الدكتور  
ر سمبى عمى اليوية الثقافية فى مصرخ كاف مف أبرز نتائجيا ما كاف ليذا التعميـ مف تأثي األجنبي

 خصية القومية لؤلمةخ مف خبلؿ:والش
ى صراع داخؿ يؤدى إل بالمدارس األجنبية –خاصة فى سف مبكرة–أف التحاؽ األطفاؿ  -

آبائيـ خ وعادة ما يرفض األطفاؿ فى ىذه الفترة االنتقالية ثقافة الطفؿ لتشكيؿ اليوية
 خ ويعتنقوف الثقافة األجنبية الوافدة.والمجتمع الذى يعيشوف فيو

خصيصا لمطبلب  تبيف أف المناىج التى يتناوليا الطبلب فى المدارس األجنبية وضعت -
مجتمع خ وال التناوؿ فى دراستيا البيئة المصريةوعمى ىذا فيى ال تخ األجانب فى ببلدىـ

خ كما وؿ األجنبية تبعا لجنسية المدرسةولكنيا تبرز عظمة الد العربى بالعناية والتركيزخ
 خ مما يصوره فى مثالية ينشأ عنيا أفبموضوعات عف تاريخ البمد األجنبىأنيا تيتـ 

ا بالنسبة شعوره عمى أحسف الفروض يصبح سمبيً  خ فافالتمميذ إف لـ يتحيز لتمؾ الدوؿ
 لببلده ومجتمعو.

تسيـ المدارس األجنبية بطريؽ مباشر و ير مباشر فى نقؿ وتدعيـ القيـ المتفؽ عمييا فى  -
االنتماء والوالء ليذه المجتمعات األجنبية التابعة ليا ىذه المدارسخ كما تؤكد عمى قيـ 

ماء والوالء لممجتمع المصرىخ بؿ والعربىخ وخمؽ خ مما يؤدى إلى ضعؼ االنتالمجتمعات
 .باب فى حالة مف اال تراب الثقافىجيؿ مف الش

خ فى جاذبية المناىجخ و إيجابية ال تنكر فى طريقة العرض اتضح أف ليذه المدارس جوانب -
دارة العممية التعميميةخ وفى تنمية الفرد ثقافيةخ والتى تجعمو يفكر وفى متابعة ا لطبلب وا 

خ وينتفى ىذا النظاـ إذا تـ فى إطار ما تريده تمؾ المدارسخ إال أف ذلؾ يقة منظمةبطري
تعمؽ األمر بالديف أو الثقافة أو الحضارة العربية اإلسبلميةخ فيذه المدارس ال تتيح فرصا 

 (.112عاشور أحمد: )كشؼ عما فى ىذه الحضارة مف قيـ لم

ف السماح لممدارس الخاصة بتدريس لممناىج تبيف أف ما تقوـ بو وزارة التربية والتعميـ م -
والكتب األجنبية لتأىيؿ طبلبيا لمحصوؿ عمى شيادات أجنبية إنما يعد انتياكا لقانوف 

لسنة  ٖٙٓخ فالبلئحة التنفيذية الخاصة بالتعميـ الخاص رقـ التنفيذيةالتعميـ التعميـ والئحتو 
خ وال نعمـ دات أجنبيةالطبلب لمحصوؿ عمى شياتنص عمى عدـ جواز تأىيؿ  ٖٜٜٔ

خ وكاف مف شأف ىذا أف يؤدى إذا كاف ىذا قد تـ تعديمو أـ الحتى كتابة ىذه السطور ما 
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خ ومتباينة مف نظـ التعميـخ ومناىج متناقضة إلى تعرض أبناء المصرييف أللواف مختمفة
يث خ مف حسمبية عمى المجتمع المصرى بأسره اخ األمر الذى يفرز آثاراينكر بعضيا بعضً 

إضعاؼ عوامؿ التوحيد والتجانس الثقافى واالجتماعىخ وىو األمر الذى يبث عناصر قوة 
 وعافية فى صحة التكويف االجتماعى.

و نى عف البياف التأثير السمبى لمتعميـ األجنبى عمى المغة العربيةخ و رس الشعور  -
ا عمى اليوية ر سمبً خ مما يؤدى إلى التأثيتيعاب المعرفة العممية ومبلحقتيابقصورىا عف اس

 خ وما يستتبعو مف ىمينة وتبعية ثقافية وا تراب ثقافى.الثقافية

رص التعميميةخ فقد أما فيما يتعمؽ بتداعيات التعميـ األجنبى عمى العدؿ التربوى وتكافؤ الف -
خ والنظر إليو عمى أنو ىو أنو بظيور ىذا التعميـ وانتشاره ،(111ص)تبيف لمباحث 

خ يحقؽ لمصفوة االجتماعية نفوذىا االجتماعى استمرارية نفوذىا اميزً األفضؿ واألكثر ت
 االجتماعى والسياسى فى المجتمع.

ا فى التمايز الطبقى داخؿ المجتمع المصرىخ ا واضحً تبيف أف التعميـ األجنبى يمعب دورً  -
دارة ونظامً ألنو ينحاز منيجً  ءخ لصالح األ نياء عمى حساب الفقراخ خ وسياسةا وقبوالً ا وا 

 خ لتكريس التمايز الطبقى وزيادة حدتو.اا أو عمنً خ ضمنً وبالتالى فيو يسعى
 

 حرب التعميـ..؟!
فما أف ُتذكر كممة الحرب حتى تستدعى إلى ذىف أ مب الناسخ تمؾ المعارؾ التى نسمع  

 فييا دوى المدافع وقعقعة السبلحخ والخراب والتدمير وتدفؽ الدماء وتناثر أشبلء القتمى!
المتابعيف لتطور العالـ فى القرنيف األخيريفخ قد الحظوا بكؿ سيولةخ أف الحروب لكف  

اخ حتى ولو لـ تطمؽ رصاصة واحدةخ أنواع وأشكاؿخ وأف منيا ما يكوف ىو األخطر واألكثر تدميرً 
ولعؿ أقرب األمثمة إلى األذىافخ تمؾ الحرب الشرسة التى دارت بيف ما كاف يسمى المعسكر 

عامة االتحاد السوفيتىخ والمعسكر الرأسمالىخ بزعامة الواليات المتحدةخ فعمى عكس االشتراكى بز 
ما حدث خبلؿ الحرب العالمية الثانية مف حرب طاحنة ساخنة بيف معسكر العنصرية والفاشية 

خ إذ بالمعسكر االشتراكى يخسر الحرب ويسقطخ دوف أف االستبداد وبيف سائر قوى العالـ"الحر"و 
قة رصاص واحدةخ حيث اسُتخدمت أسمحة أخرى  ير تقميديةخ فكرية واقتصادية نسمع صوت طم
 وسياسية ونفسية!

لكتاب والشكؿ المعاصر لمحربخ والذى أشرنا إلى بعض مظاىره فى مواقع مختمفة مف ا 
العتمادىا عمى القوى الفكرية والثقافية..وأبرز خ الحرب الناعمة(  الحالىخ أصبح يطمؽ عمييا 

 التعميـ. ميادينيا:
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وىذه الحرب بصفة خاصة ىى أخطرخ ألف مدخميا وظاىرىا يخدع الجميرة الكبرى مف  
الناسخ ويستطيع المسئولوف المتورطوف أف يمرروا ما ُيستيدؼ بياخ تحت رايات البراءة وخدمة 
خ الوطفخ بحجة العمؿ لتعميـ الناسخ وتقديـ االستشارات التربويةخ وفيض المعونات إلنشاء المدارس

 وتغيير مناىج التعميـخ وبناء المدارس والمؤسسات.
وحرب التعميـ ىذهخ اسُتيدمت مصر فييا منذ بدايات القرف التاسع عشرخ مف خبلؿ  

مدارس اإلرساليات الدينية الغربية التى بدأت تتدفؽ عمى مصر منذ ذلؾ الوقتخ واستمرت فى 
بأسمائيـ العربيةخ وجنسيتيـ  صور مختمفةخ تريد أف يحتفظ عدد  ير قميؿ مف المصرييف

ا باآلخر الغربىخ ا وانبيارً مصرييف"خ لكنيـ يمتمئوف إعجابً يةخ وسائر األشكاؿ التى تظيرىـ "المصر 
ا قوة ُيحسب ليا حسابخ وال يعرفوف مف لغتيـ الوطنية إال وتضعؼ ثقتيـ فى وطنيـ أف يكوف يومً 

رفونو منيا ال يتيح ليـ فرصة االتصاؿ ما يقع فى حدود التعامبلت اليوميةخ لكف ىذا الذى يع
المقـو األساسى  عد  عف استيداؼ منظومة القيـ األساسيةخ والتى تُ  بعيوف موروثيـ الثقافىخ فضبلً 

 لتكويف "الضمير"خ والذى ىو بدوره القائد البانى لكؿ تصرفات اإلنساف.

فىخ ضمف تقرير امف دراسة متميزة قاـ بيا د. عصاـ محمد عبد الش ونسوؽ ىنا مثاالً  
 ()البيافالصادر عف مجمة  فى معركة تغيير القيـ والمفاىيـ( األمة،)ضخـ ميـ بعنواف 

 ىػ.ٕٖٗٔالسعوديةخ التقرير الثامف 
ويمفت الدكتور عصاـ نظرنا إلى نماذج وأمثمة متعددةخ موثقة تؤكد ىذا الذى نقوؿخ ويقولو  
ية األمريكية لمشئوف التعميمية والثقافيةخ أف أحد اخ فمف ذلؾ ما أعمنتو مساعدة وزير الخارجىو أيضً 

تواصؿ مع عدد مف أبرز أىداؼ الواليات المتحدة فى المنطقة العربية واإلسبلمية ىو تعميؽ ال
خ يأتى فى مقدمتيا الشبابخ وذلؾ بيدؼ إيجاد جيؿ جديد أقؿ عداء لمسياسات الفئات والشرائح

 األمريكية فى المنطقة.
مف جراء ما  قت الذى اندلعت فيو حرب خبلفات بيف مصر وأمريكاخقرأنا ىذا فى الو  

مف فيض  ريب مف المعونات األمريكية عمى بعض  (2033زمف ثورة )تنبيت إليو الدولة 
الجمعيات تحت ستار النشاط األىمى المدنىخ فى الوقت الذى يعمـ فيو القاصى والدانىخ أف 

وأف  ا مف جيبو إال إذا كاف ضامنا أف يسترده ضعفيفخا واحدً األمريكى بصفة خاصة ال يدفع دوالرً 
 ىذاخ ليس لو وجود فى األعراؼ الدولية عامةخ واألمريكية خاصة!!مبدأ اإلعانة "لوجو اهلل "

وفى القمب مف األىداؼ األمريكية التعميمية تغيير مناىج التعميـخ فيى معروفة لدينا نحف  
"خ ألنيا تعبر عف مجموعة المفاىيـ ا تشكؿ "قمب التعميـراءىاخ بأنيعمماء التربية وأساتذتيا وخب

 والمعارؼ والقيـ واالتجاىات والميارات المراد إكسابيا لمطبلب.
وقد بدأت الدعوة باإلعبلف بأف مناىج التعميـ التى كانت قائمةخ متخمفة عف ركب  

سؼ الشديدخ ثـ يتقدـ التحضر والتقدـخ وىو األمر الذى نضطر إلى التسميـ بوخ ألنو حقيقة مع األ
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ة ا ما تكوف الدعو ىؤالء بعرض تمويميـ لمشروعات لتمويؿ تطوير مناىج كذا وكذاخ حيث  البً 
 مناىج العمـو والرياضيات...وىكذا. -: مناىج ابتدائىمقتصرة عمى نوعية بعينيا

س اخ والمكافآت لممصرييف المشاركيفخ تفوؽ مرتباتيـ الرسميةخ فيتحمويكوف التمويؿ سخيً  
اخ بأنيـ متنبيوف وحريصوف عمى وطنيتيـ..لكف المسألة ىنا تكوف ا أو نفاقً ىؤالءخ ويطمئونناخ صدقً 

خ سواء فى اإلنسافخ اا َمرضيةخ وتخريبً مثؿ الذى يتناوؿ مأكوالت معالجة بيولوجيا بحيث تترؾ آثارً 
 أو فى األرض أو فى الزرع.

قيادات منبيرة بالتفوؽ األمريكىخ يتقدـ وفى ظؿ نظـ حكـ متعاونة مع الواليات المتحدةخ و  
المموؿ األمريكى إلى أخطر مناطؽ المناىج: مناىج التعميـ الدينىخ ومف ذلؾ ما نقمو لنا الدكتور 

لقسـ التخطيط السياسى فى وزارة الخارجية  عصاـ مف تصريح ريتشارد ىاسخ الذى كاف مديرا
فى الدوؿ العربية متخمفةخ وال تواكب نظـ األمريكيةخ فى فترة ماضيةخ حوؿ أف مناىج التعميـ 

قة التعميـ الحديثةخ وتتسـ بضيؽ األفؽ واالعتماد عمى األفكار األحاديةخ مما يخمؽ عقميات مغم
 خ كما أنيا تزرع مفاىيـ خاطئة عف النساء واألقميات.تسمح بمزيد مف التعصب والتطرؼ

يكية منذ سنواتخ قيؿ لى مثؿ ىذا وفى مشاركة لنا فى برنامج حوار عمى قناة الحرة األمر  
: عما يمكف أف يبذلو المشغولوف بمحو فكاف ردىخ متضمًنا تساؤاًل مقاببلً  مف أحد أطراؼ الحوارخ

صور التعصب مف مناىج التعميـ العربى المزعومةخ مف جيد مماثؿ بالنسبة لمناىج التعميـ فى 
خ وسكت المناقش مناىج التعميـ العربية إسرائيؿ التى تمتم  بأضعاؼ أضعاؼ ما ُيزعـ أنو قائـ فى

" المسألة بالدخوؿ فى موضوع آخرخ مما يكشؼ عف حقيقة الغرضخ وىو إعادة ولـ يردخ و"تّوه
 تشكيؿ العقؿ العربى المسمـخ وخاصة لدى الصغار والشباب بحيث يتجو إلى الِقبمة األمريكية!

" التى كانت قائمة بأعماؿ سكىمعنا الدكتور عصاـ عمى تصريحات "إلينا رومانيكذلؾ ُيط 
مساعد وزير الخارجية لشئوف الشرؽ األوسطخ والمسئولة عف برامج الشراكة األمريكية الشرؽ 
أوسطيةخ والتى أكدت عمى ر بة الواليات المتحدة فى حذؼ بعض النصوص الدينية مف المناىج 

مع أف ينشىء أجيالو وشبابو الدراسية فى المنطقة العربيةخ مف منطمؽ أنو ليس مف المفيد ألى مجت
عمى مبادئ التحريض واالنحياز وعدـ التسامح مع اآلخريفخ وأنو إذا كاف ىذا ما يتـ تدريسو فى 

فميس مف الصالح أف ينشأ  –إشارة إلى األفكار الجيادية ورؤية اآلخر..إلخ  –العديد مف المدارس 
ف قراءة بعض النصوص المدر  سية فى ىذه الدوؿ يفيد وجود جيؿ عمى ىذه األسس والمبادئخ وا 
اال قادرة ا عمى أف ُيَخّرج أجيمثؿ ىذه االتجاىات االنحيازيةخ وىذا النوع مف التعميـخ لـ يعد قادرً 

 ...عمى التعامؿ مع العالـ
مقدمات انتصار أكتوبر خ أف اآلفخ وفيما بعدر ذلؾخ وبعض ما سوؼ نذكره وربما يفس 
 خ ذلؾ أف استكماؿ االنتصار كافالمذىؿكى تتدارؾ التطور ا لقوى الييمنة استنفارً  كانت ٖٜٚٔ

خ كما قرارىا وحريتياخ ومصر لمصر عمى الحقيقيةخ لتعود السيادة سيقمب الموازيف كميا فى المنطقة
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قامت الخيمة وأصبح ليا خ ب وقاـإذا صمُ ..المنطقة لدوؿ" الخيمة عمودبمثابة " ىا مف قبؿانيشب
خ وأعقبيا مف سوء اإلدارة السياسيةكاف ما كاف مما رافؽ الحرب ف.. صحيحخ والعكس كياف ودور

خ راىنيف إرادتنا لدى نا قطعة أرض  الية مف تراب الوطفحرر .. ىاألمريك األسرفالوقوع فى 
 !العصرشيطاف 
 كانتخ لكنيا دأنا نعرؼ ما يسمى بمدارس المغاتخ ذات المظير البرئب.. التعميـ فى 

واالرتباط  خاالنقطاع التدريجى عف ىوية األمةاؽ بو األبناء إلى الطريؽ الشيطانى الذى انس
 ..واألمريكى خاصةخوذج الحياتى الغربى عامةمالتدريجى بالن

تزحؼ إلى  الجموعخ بدأت اا وكيفً ستمر فى الجيد الرسمى فى التعميـخ كمً الم سالتقاع إزاء 
خ ويشعروف بالزىو إنجميزيةكممة خ وأصبح اآلباء يسعدوف عندما يروف ابنيـ ينطؽ مدارس المغات

 .وسخرية اخاستثارضحكً خ ة نطقا  ير صحيحخ حتى إذا نطؽ كممة عربيوالفخر
خ تغترب عف عقوؿ األبناء وألسنتيـخ كممات والتراكيب العربية الفصيحةبدأت ال اختدريجيً  

 ...حؼ والمجبلت واإلذاعة والتمفزيوفخ مف خبلؿ الصىذاخ ظاىرة مرافقة ودعـ
خ بدأ االبتعاد التدريجى عف قراءة بيويتيـ الثقافيةاألبناء وسيمة االتصاؿ  فقد اوعندم 

ؤالء وكأنيا بالمغة خ وأصبحت كتابات ىوالعقاد خوطو حسيف خوىيكؿخ والرافعى خالمنفموطى
 .كريـخ لقمنا عمى العربية السبلـخ وكؿ ما كتب بيا مف قبؿال القرآفخ ولوال الييرو ميفية

الغربيةخ  الثقافةخ بدأ االرتباط يتوثؽ بيف األجياؿ الجديدة ومصادر ذلؾ العكس مف وعمى 
خ ويفقد قوة المناعة الثقافيةخ الداخميةخ ألف الذى يخسر المعايير خ دوف الثميفاوخاصة الغث مني

 .خ تجاه ما ينفع األمة وما يضرىا يجوز والخ تجاه ما يجوز يقع أسير الحكـ الخاطىء
خ فيذا العقوؿ" تسطيحاىـ بو فى "مما أصبحت أجيزة اإلعبلـ تس ثبلً شئنا أف نسوؽ م ولو 

 لمقاالتا خ وأكثرىا تضمينً ا فى منطقة الشرؽ األوسطؼ انتشارً خ أكثر الصحاألىراـىو عدد جريدة
خ والتى خ فى عدد مف اإلعبلناتٕٗٓٓأبريؿ عاـ  ٖٕدر يـو الجمعة خ الصاكبار"مفكريف"

خ بعيدة إلى حد كبير عف التصويب حريريةالمواد الت مف" وئيةمقر أصبحت فى رأى البعض أكثر "
رأيؾ فى  إيوالميجة الدارجة ىى السائدة ".. يتيح ليا فرصة التشويو والتسطيح خ مماحوالتصحي

ريأؾ فى ميامى؟ عندما  ما" يكوففما الصعوبة أف  ختسكف وتصيؼ" ..ميامى؟ لما تفكر صح
لقد أصبحت لغة القرآف .. وؼ نقابؿ بسخريةس قتراحاالقدمت ىذا  لوخ"..تفكر بطريقة صحيحة

 !!موضع سخرية
 ..إلعبلنات أصبح بالمغة اإلنجميزيةعنؾ أف كما  ير قميؿ مف ا دع
عبلف   برسوؿحتى ما يتصؿ .. " ماى واى لممولد النبوى ميرجافتتصدره عبارة " كبير وا 

 سنتر شوبنجوات عدة باسـ "!! وذكرنا ىذا بمحؿ شيير بدأ منذ سناهلل صمى اهلل عميو وسمـ
بنى المنظومة اإلسبلمية فيؿ التسمية المحؿ لممحجبات فاف ىذا يوحى بت داـ خفمالممحجبات"
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اإلنجميزية لربما أكسب  بحروفياولو كتب ىذا وذاؾ العبارة  ؟!!تميؽ وال تجوزال التجارى " المركز"ػب
خ فبل أكسب الناس عربيةخ العربية حروؼبالخ لكنو يكتبيا معرفة بحروؼ اإلنجميزية وكمماتياالناس 

 ؟!وال إنجميزية
خ إلى ابعيدً خ مجاؿ التعميمىخ كاف تعميـ الديفكؿ ما سبؽ مف جيود استعمارية فى ال وفى 

ف كاف لـ يسمـ أبدً حد ما عف عيف الصائد فخ كاف ذلؾ يتـ خ لكوالتغريبا مف محاوالت التشويو خ وا 
 ...خ قبؿ الجامعى التعميـخ وخاصة مؤسساتالمقررة فى خ خارج دائرة الكتب عمى يد مستشرقيف

 ىمع"أصبح" المعبأف " ٕٔٓٓ الكبير الذى حدث نتيجة أحداث سبتمبر التغيير 
وىكذا ..  ير المباشرة السبؿا عمى لـ يعد األمر مقتصرً .. كما تقوؿ العبارة الشييرة خ"المكشوؼ

.. طرمكمف الخ ىو" اإلسبلـخ بأف "قيفمستشر خ وليس مف لىخ مف قادة كباربدأت الصيحات تتوا
خ بؿ إف كؿ أشكاؿ ذاؾخ ىذا التنظيـ أو ذاؾخ كتابات ىذا أو ذاؾ أووليست مفاىيـ ىذا  

 .نبعيا ىو ىذا الديف –كماتصوروىا –االنحراؼ 
ذا   مع"الحواريف يروف ضرورة "كنا ال ننفى وجود نفر مف المفكريف األمريكييف الذ وا 
خ وأنو ديف دموى خفى اإلسبلـ ذاتو المشكمةاألقوى اآلف ىو ذاؾ الذى يرى خ فاف الفريؽ اإلسبلـ

عوخ ومف ىذا الفريؽ برنارد خ مما يحتـ الصداـ مأسوأ إلىيستحيؿ أف يعيف عمى تطوير وتغيير إال 
رب ال الفريؽ أف الغ يذاورأى .رخ وجوديث ميمرخ ومارتف كراموفوكوياماخ لويسخ وصمويؿ ىنتنجتوف

خ اإلسبلمية البمدافخ واألمريكية خاصة عمى بيةو بالسيطرة األور  االناـ مؿء جفونييستطيع أف ي
ىو نتاج خ وما بعدىا ٕٔٓٓسبتمبرخ حيث أف ما حدث فى ض النموذج األمريكى عمييا بالقوةوفر 

عمى ىذيف  التركيزخ مما يحتـ مف مصر والسعوديةخ وخاصة فى كؿ تربية اإلسبلـ وتعميمو
خ لممعمميف" مصدرأكبر " ىىخ ومصر زىر المنتشر فى مختمؼ المحافظاتيا األخ فاألولى بالبمديف

أما  .لمتأثير المصرى فى عقوؿ أبناء الدوؿ العربية الفرصةخ مما يتيح ولمثقافة إلى البمداف العربية
خ مما يجعميا نشأ فييا المذىب الوىابى المتشددخ وىى أرض الحرميف التىخ فيى التربة السعودية

ىذا  كؿخ وأثناء رةوب المسمميف فى كؿ مكاف بالزيارةخ وبالعمؿخ وبالحجخ وبالعمقم إليويفو ا تىدفً 
 .يتـ التأثر بالوىابية

ما  ىوخ منذ فترةيجعمنا نؤكد أف الفريؽ األمريكى المتشدد ىو صاحب اليد الطولى  والذى 
ألسنة قيادات  عمىنية خ وما أصبح يتردد بصراحة وعبلبنى لمقوالتو فى السياسة العمميةنراه مف ت

 أفمف  ٕٔٓٓعقب سبتمبر  األسبؽخ خ الرئيس األمريكىبف()االخ وأشيرىا ما نطؽ بو بوش ربية
! بؿ إف لسافخ ولـ يخفؼ مف ىذا أبدا االدعاء بأف ىذه زلة الحرب الصميبية قد بدأت مف جديد

 !فى البلشعور يختبىءخ يروف فى زالت المساف ما لو داللة أخطر عمى ما عمماء التحميؿ النفسى
خ يتـ مف تعميـ فى المدارس السعوديةكاف أخذه األمريكيوف عمى ما ا لما نموذجً  ولعؿ 

 دَّ البُ –يكشؼ لنا عف تصورات ىؤالء المغموطة التى يسعوف لترويجيا والتى  خأواخر القرف الماضى
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 :لعربيةا قد بدأت تأخذ طريقيا إلى التنفيذ فى بعض الدوؿ –آسفيف  بيذاأف نعترؼ 
ا مقررً  كاففى كتاب خاص بمقرر الحديث الذى  –عمى سبيؿ المثاؿ–القوـ  توقؼي فبل 
األوؿ بالمرحمة المتوسطة فى تعميـ البنات إال أماـ ما رواه أبو ىريرة عف قوؿ  الصؼعمى 
قيؿ ثـ ماذا؟  خعمؿ أفضؿ؟ قاؿ إيماف باهلل ورسولو أىصمى اهلل عميو وسمـ حيث سئؿ: " الرسوؿ

ويضايقيـ تفسير ما تضمنو الحديث  خ"حج مبرور"خ قيؿ ثـ ماذا؟ قاؿ: : الجياد فى سبيؿ اهللقاؿ
 .ورد الظمـ ونصرة المؤمنيف الدعوةمف أف الجياد يعنى القتاؿ فى سبيؿ اهلل لنشر 

وفى  خا لممجاىديف المسمميف فى كؿ مكافال شؾ فيو أف مثؿ ىذا الفكر يكوف زادً  فمما 
تنبت بذور  –ىكذا يزعموف–ومف ىنا ...واالستغبلؿ والقيرنب باالحتبلؿ كؿ أرض يدنسيا أجا

 !!اإلرىاب
و درىـخ  خخ مف حيث خياناتيـ المتكررة لمعيدرآف الكريـ آيات كثيرة عف الييودالق وفى 
باالنتصار عمييـ ألننا عمى  والوعدخ الحذر منيـ ووجوب خ وكيؼ يتربصوف بالمسمميفخومكرىـ

ىؿ توجد )ونو جيود السبلـ يعوؽ ما يسم ألنوخ ا ال يعجبيـمثؿ ىذا أيضً ...حؽخ وىـ عمى باطؿ
خ بأف كؿ ما قالو القرآف لـ يكف خ وال أقوؿ تشير أو توحىتصرخخ مع أف كؿ الوقائع الحالية (؟احقً 

نما إسرائالنبى زمفيقصد بو فقط ييود   .كذلؾ اليوـ يميخ وا 
بقية ما فى الكتاب المشار إليو مف خ أف القوـ ال يمفت نظرىـ األمر فى والغريب 

التوكؿ –: سماحة الديف اإلسبلمى ونيا تحت المظمة اإلسبلميةخ مثؿيدرس الطبلبموضوعات كاف 
 –عف اإلسراؼ والتكبر النيى -الحث عمى الصدقة والتواضع –مع األخذ باألسباب خاهللعمى 

–التنفير مف الظمـ والشح –ةاإلسبلـ يحارب الرشو  -ريـ شيادة الزورتح –الغيراحتراـ مشاعر 
الحث  –الرفؽ بالحيواف –تحريـ النميمة –روجوب التثبت فى األمو  –عمى حفظ األمانات الحث

دعوة  –مضرة جميس السوء –ب فى االعتداؿ فى المأكؿ والمشربالتر ي–عمى ضبط النفس 
 ...وفضيمة الكسب باليداإلسبلـ إلى العمؿ 

 الذىخ الحديثخ فى التعميـ السعودى ا فى عمـمقررً  كافىى الكثرة الغالبة فى كتاب  تمكـ 
ا إرىابً ... ابو إرىابً  افمرحبً خ فاف كانت مثؿ ىذه القيـ كذلؾخ لئلرىاب" مفرخةه بأنو "صفو و 

 !ولممستغميف...ولممحتميف .. ولمقاىريف.. ولمظالميف. .لممعتديف
إطبلعنا  قامت بو مفما سبؽ أف خ خ منذ سنواتالمصرية (األسبوع)يحمد لجريدة  ومما 

ا الختراؽ العقؿ المسمـ عف طريؽ ومذكرات وخطط رسمية أمريكية استيدافً  لتقاريرعمى ممخصات 
 .فى عممية تشكيمو وصنعو بالتعميـ المباشرالتدخؿ 
عما أسمتو مجموعة اؿ  ٕٕٓٓعاـ ما نشرتو الجريدة فى الثانى مف ديسمبر  ذلؾ فمف 

اسييف األمريكييف البارزيف فى تقرير تـ رفعو إلى جياز األمف مف الخبراء السي مجموعةخ وىى ٜٔ
 .فسية لئلرىاب اإلسبلمىاألمريكى عما أسموه بالجوانب الن القومى
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 يعتبرهما  –جاء بالتقرير أف مفيوـ الجياد يحرض المسمميف عمى قتؿ أنفسيـ  ومما 
رىاب كؿ ما ىو  ير مسمـ مف –ااإلسبلـ استشيادً  خ وأف والمسيحييفالييود  فى مقابؿ تدمير وا 

 –حسب تعبيرىـ–الفمسطينييف" اإلرىابييف" ألف" إسرائيؿلمفيوـ ىو الذى يعكس الواقع فى "ىذا ا
ويوفر لو مكانا آمنا بعد موتو  عمى ىذا النحو يناؿ رضا اهلل يقتؿيتعمموف فى معتقداتيـ أف مف 

 .)الجنة(
 قبؿ–موف عبر قروف طويمة مضت : ىؿ سعى المسمكذب صريحخ ألـ يسألوا أنفسيـ وىذا 

ا تصبوا  ألنيـا إال ؟ فكأف القتاؿ لـ نعتبره فرضً فى أى مكاف لمقاتمة الييود –طيفاحتبلؿ فمس
رع شَ وفى أى مكاف ال يُ  خخ فى أى زمافقومىخ وال مبدأ عممانى مذىبوال خأرضناخ وال توجد شريعة

خ يفعؿ األمريكاف ىذا مع اإلنجميز لـ! أخدـ القوة المسمحة الستعادة أرضويست أفلصاحب األرض 
 ؟أنفسيـ ا تصبوىا مف الينود الحمرخ مع أنيـ ىـ ةعف األرض األمريكي يجموىـحتى مف قبؿخ 
؟ ىا نحف فى مصر نعيش منذ  مموف المسيحييف تحت مفيوـ الجيادقاتؿ المس احقً  وىؿ 

ذاخ ننا األقباطخ دوف أف يحدث ىذاامع إخو  قروف  خ فيىاخيرة قد شيدت أحداثً كانت السنوات األ وا 
خ وقاتمنا لكننا قاتمنا الفرنسييف .ايقاس عمييا أبدً  الخ محصورة فى بضع عشرات مف األفراد

 الروَس  قاتؿ الشيشافُ خ ولكف باعتبارىـ محتميفخ و ييفوىؤالء مسيح ىؤالءخ ال باعتبار أف اإلنجميز
 الخ ننا فى العراؽ األمريكافاخو قاتؿ إخ و ولكف باعتبارىـ مغتصبيف خمسيحييف باعتبارىـال 

 !!باعتبارىـ  اصبيف قاىريف محتميف خ ولكفا ومسيحييفباعتبارىـ ييودً 
والمسئوليات الدينية  أصحابالمراجع" إلزاـكرة نفسيا اقتراحات ليـ بضرورة "المذ تتضمنو  

خ والعمؿ عباداتبالطقوس الدينية وال المتعمقةبالتركيز عمى الفروع  عممال الديف ووزرال األوقاؼ( 
أف يتطرؽ األمر إلى أكثر مف  خ دوفيف الفرد وربوب العبلقةا فى عمى أف يظؿ دور الديف محصورً 

 .أى دور حضارى أو سياسى أو نضالى المسمميف عف إبعادخ مع السعى إلى ذلؾ
فى  مانعال ..ى أصعدة كثيرة فى عدد مف بمدانناا عما فشيئً ما نبلحظو يتزايد شيئً  وىذا 

اخ ا واعتمارً حجً  والمدينةخ وليتدفؽ كثيروف إلى مكة العبادات: فتعمر المساجد بالمصميفار انتش
وقضايا المجتمع ومستقؿ األمةخ  الدنياأما أف يربط ىذا وذاؾ بمشكبلت .. ولنحتفؿ بصياـ رمضاف

نياخ وال والدنيا د خوالديف ديفخ بيف الديف والدنيا خمطخ ففيو فيذا أصبح منطقة ممغومةخ ويحذر منو
 ؟!!عبلقة بيف المجاليف

 الثقافةالتربية الدينية اإلسبلمية ىو " ر الديف أور قترح التقرير أف يصبح اسـ مقا كما 
بيف والفضائؿ المشتركة  القيـتكوف ىنا الفرصة متاحة لمتركيز عمى مجموعة مف  حيثخ "الدينية

خ مع ضرورة أف حضارة اإلنسانيةال بناءخ وأف لكؿ منيـ فضؿ فى اإلسبلـ والمسيحية والييودية
ا ما خ وىو أيضً ا دينيةخ بحيث ال تحتوى نصوصً والمطالعةيمتد ذلؾ إلى المغة العربية والنصوص 

تصور العربى بصورة المقاتؿ أف مثؿ ىذه النصوص  اخ حيث زعمو التعميـبدأنا نمحظو فى مقررات 
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 .روب ضد اآلخريفالح عمى تذكر تاريخيـ الدموى  ؟!  فى األطفاؿخ وتحض الشرس
أبرزىا  أليس؟ ا دماءنا؟ وىؿ لـ يسيموا ىـ أيضً خروف الذيف أسمنا دماءىـكاف ىـ اآل مف 

مختمؼ الدوؿ  مفا  ازية أتت ا أف نستقبؿ جيوشً ؟ ىؿ كاف مطموبً ما يسمى بالحروب الصميبية
؟ وحروبنا فى واألحضاف ببلتوالقبالورود والرياحيف  خالبعيدة عف المنطقة لتحتؿ أرضنا الغربية

 .االستقبلؿالعصر الحديث لـ تكف إال حروب تحرير وسعى إلى 
ىذا  يج خ شريطة أف ة فى الحديث عف أوطاننا فى كتبنايتعطؼ بعدـ الممانع والتقرير 

أما  !!إلخ..النيؿخ ية التغنى بمظاىر الجماؿ القائمة: شمس األصيؿ؟ النخيؿالحديث مف زاو 
ما يتعرض لو مف وخاصة  خاتو وبمشكبلتوخ وبامكانالتغنى بو عف الوطف مف خبلؿ صور الحديث

 !وتزرع اإلرىاب لمغربخ فيذه موضوعات مف شأنيا أف تبث الكراىية استغبلؿ واستعمار
خ المييمفخ فيذا يتسؽ مع منطؽ القاىر يدىشنى أف يطالبوا بمثؿ ىذا وذاؾأنا ال  وحقيقة 

 إلى تنفيذه! ويسارعوفخ قوف ىذاخ يصدوقادة ا أف مف بيننا مسئولوفا حقً لكف أشد ما يفزعن
وتطورىا فى  العمميةخ فقد رأى القـو ضرورة أف تركز عمى الثورات لمناىج التاريخ وبالنسبة 

زماف فى كتب ) نرى كناخ وليس عمى تاريخ ثورات الشعوب عمى الحكـ المطمؽ كما العالـ
–عمؿ الشيطاف"  مف رجسخ فيذا "لتحررخ أما تاريخ حركات اتقاليدخ وتطور العادات وال(تاريخنا
 .النزعات التعصبية ضد اآلخر ويقوىخ إف مثؿ ىذا يضعؼ مف قيـ التسامح حيث -او مزعكما 

وفى أى أحواؿ؟  ؟مف مع ؟ لكفأشد العجب: ىؿ يمكف ألحد أف يكره التسامح نعجب وىنا 
زاء أى موضوع ؟ ىؿ نعمميـ أف نايغتصبوف أرضمع مف  التسامح؟ ىؿ يمكف أف نعمـ أبناءنا وا 

خ اهللخ نتسامح معو؟ ال يعنى ىذا أف ندعو إلى قتمو رسوؿو سيرة ا لو طعف فى اإلسبلـ وسفّ أحدً 
خ واالحتبلؿ أما عند االعتداء..ويحاوروا ويجادلوا بالتى ىى أحسفخ يسكتواولكننا نعمميـ أال 

 وألؼ كبل!ٓٓخ فكبلً واالستغبلؿ
لتسييد  األمريكافخ ولف يتمقوا توجييات وأوامر مف قوامف مسئوليف أنيـ لـ يتم ناسمعوعندما 

 :فنحف يستوقفنا أمرافخ ىذا وذاؾ مف توجيات
ا أف يقؼ أى مسئوؿ ليعترؼ عمنا بأنو تمقى توجييات أنو ليس مف المتصور أبدً  أوليما، 

نما يكفى أف يصرح المسئوؿ األمريكى بأنيـ يروففأمريكامف  وؿ ى يبادر المسئخ حتكذا وكذا خ وا 
خ ويا ليتو : المغموب مولع بتقميد الغالبالمعروفةا عمى المقولة الخمدونية خ اعتمادً العربى بالتنفيذ

نما يقمدىا فيما يضر األمةخ وينفع القاىر دماءىنا يقمده فيما ينفع األمة ويبث   !!قوة فيياخ وا 
ا ما تمامً  تتفؽيـ ىو وقائع األحواؿ التى نرى فييا تغييرات فى مناىج التعم ،األمريف ثانى 
 خفى كاف أعظـ"!! وماالتوجييات األمريكية المنشورة " تتضمنتو
بعض : فيـ إذا ىذا اإللحاح عمى قضية التسامح فى بيذا فاننا تتساءؿ يتصؿ ومما 
 !راسة؟فى مناىج الد بصورة ممحوظة تبثخ و ليا مؤتمرات ضخمة تعقد بحيثخ الفترات
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 ؟خاصة والفمسطينييفبناءىـ التسامح مع المسمميف عامة : ىؿ يعمـ اإلسرائيميوف أونتساءؿ 
 بعنوافخ كمية العموـ التربوية لديف إبراىيـ حماد بجامعة األقصىلمدكتور صبلح ا فىدراسة 

ا العرب لف يتخمصوا أبدً  إف: "قولو" جوريوف بفنقؿ عف " خ التربية الصييونية ومعالميا فمسفة)
ف العرب لف مف اإلقطاع والتخمؼ  .نتقاؿ إلى القرف العشريف بمفردىـ"اال يستطيعواخ وا 

 مؤداىاقاـ مركز أدب األطفاؿ فى جامعة حيفا بتحميؿ كتب األطفاؿ خرج بنتيجة  وعندما 
 المتخمؼخ إذ تركز ىذه الكتب عمى العربى صص األطفاؿ توجيو عنصرى ضد العربأنو فى ق

 فى مقابؿ الييودى الشجاع!
 عامبلً  ألفت–وقتيا–دبابات سنتوريوف  إفيمييف كذلؾ قولو: "د القادة اإلسرائعف أح نقؿو  

خ ولكف المدرسة والجامعة ىما العامبلف األكثر أىمية بالنسبة فترة ميمةوالسبلمة  األمف مف عوامؿ
ذا ما ابتمى المستقبؿ الثالبعيدلممستقبؿ   إسرائيؿخ فاف أياـ قافى فى إسرائيؿ بالركود والجمودخ وا 

 ." ية مف مستمزمات الدفاع الوطنىتربمعدودة ألف ال
ذا  خ فيؿ لنا ائيمى مف مستمزمات الدفاع الوطنىاإلسرائميوف يعتبروف التعميـ اإلسر  كاف وا 

أوحت  التىخ إذا انتيج ىذه التوجيات وىؿ يمكف أف يقوـ بمثؿ ىذا الدور؟ أف نعتبره كذلؾ اأيضً 
التوجياتخ  ليذهماذا نصؼ مف يتمثموف ؟ وبمناىج تعميمنا تضمينيابالواليات المتحدة  دوائر فى

 ؟!القومىخ ىؿ نعتبرىـ ثغرات حقيقية فى جدار األمف اخ وبغير إعبلفتدريجيً 
ذا  الديف فى  مقررتقديـ  أواخ فانيـ ر بيا التعميـ االبتدائى كانت التوجيات السابقة خص وا 
ألحد أف يرفض  يمكفخ فيؿ عبارة جميمة وبراقةحيث تمؾ خ ()حوار وتفاىـ حوارات العالـصورة 
؟ ىناؾ الديف إلى الحوار والتفاىـ تعميـ: أال يدعو ا؟ لكننا نبادر إلى التساؤؿ أيضً ؟ والتفاىـالحوار

خ لكنيـ يخشوف إذا تعمميا ؽ المقاـ عف ذكرىاخ يضيالنبويةالعديد مف اآليات القرآنية واألحاديث 
يمانً يزدادوف تعمقً خ الديفاألبناء مف خبلؿ نصوص  خ ا بعظمتوخ وصبلحيتو لكؿ زماف ومكافا بو وا 

خ الحضاريةا فى الذات خ وىذا يعنى تميزً الدنياخ مثؿ التصاقو بالحياة فى اآلخرة الحياةبوأنو لصيؽ 
القير واالستبداد  عمى؟ خطر نشر ثقافة المقاومةخ والنتيجة وبروز مثؿ ىذا التميز يؤدى إلى

 .واالستغبلؿ
خ فبلبد عمى الثانوىا دامت دراسة الديف ضرورية فى التعميـ فى التقرير بأنو م اعترفو ا وىـ 

الكشؼ عف خطأ عدوانية الديف  إلىخ والسعى خ كما سبؽ أف أشرناالتركيز عمى الجوانب العبادية
 اإلسبلمى  !!  

خ وزير الخارجية باوؿطرحيا  التىمف أجؿ التنمية والديموقراطية " مبادرة الشراكة أتت ثـ
 خ نشرتياالمبادرة وممخص"!! الحمائـبأنو مف معسكر " صنؼكاف يالذى و  األسبؽخاألمريكى 

 ..ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٕاألسبوع فى  جريدة
 تؤمفمذكرة باوؿ أف برنامج اإلصبلحات ييدؼ إلى تنشئة أجياؿ عربية جديدة  ورأت 
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 .طى كوسيمة أساسية لتسوية أى خبلؼحوار والنقاش الديموقرالبا
 تحقيؽ ىذا ىو: إلى والطريؽ 

ؽ مختمفةخ لمختمؼ مراحؿ إيجاد عدد كبير مف المدارس األمريكية فى مناط عمى العمؿ - 
ومف الميـ  .إلدارة األمريكيةمع ضرورة توفير الدعـ المالى الكبير ليا مف قبؿ ا خالتعميـ

 .عمى أال تكوف تكمفة االلتحاؽ بيا عالية حتى تتاح الفرصة لكثيريف لبللتحاؽ الحرص
خ ومف شأف واالجتماعيةالدورات التدريبية فى المجاالت االقتصادية والتربوية العديد مف  عقد -

فى منظومة الثقافة  التدريجىخ االنغماس التى يتمقاىا المدربوف المحميوف المكافآت السخية
 ما يقؿ عف الحد خ التى ال توفر إالالوطنيةخ واالنفصاؿ البط  عف منظومة الثقافة األمريكية

خ ويزداد ارتباطيـ بالسمطة الرسميةخ الجديدةخ فيتكالب كثيروف عمى البرامج األدنى كمكافأة
 .ربية المطموبةوعى زائؼ بالت ويشيعخ ا صور وأشكاؿ المعارضةفتبيت تدريجيً 

 عمىخ وتوزيعيا فى مجاالت شتى إلى المغة العربيةمئات مف الكتب األمريكية  ترجمة -
خ وش  مثؿ ىذا حدث مف قبؿ عف طريؽ عميـالسعى إلدخاليا فى مناىج التخ و المدارس
  يرخ مما كاف لو دوره الفاعؿ فرانكميف فى الستينياتخ خبلؿ ذروة المد االشتراكى مؤسسة

تسير  السياسيةخ فاذا بالقيادة المفاىيـ والقيـ فى جياز التعميـالمرئى فى تسييد الكثير مف 
فى اتجاه  التعميـمف خبلؿ مؤسسات  خبالناسخ مف خبلؿ اإلعبلـ فى اتجاهخ ويسير المواطنوف

 !!آخر مغاير
 تمؾمف  تخمصواعمى عممية النيوض بالمرأة فى دوؿ المنطقة حتى يمكف أف ي التركيز -

 .عف التقاليد والعادات الموروثة خ فضبلً الصورة التى بثيا اإلسبلـ
 تقوـ التىالتعميمية خ فيو ذا تأثير ال يقؿ عف تأثير العممية بالنسبة لمخطاب الدينى الشئنفسو -

خ حيث المسجدخ ويتـ فى أ مب األحواؿ داخؿ بيا المدرسةخ خاصة وأنو يحمؿ روح الديف
 .ا لمتمقى والتصديؽيكوف اإلنساف أكثر استعدادً 

ا لتقرير آخر يتصؿ خ ممخصً مف جريدة األسبوع ٖٕٓٓ/ٔ/ٖٔعدد  فى قرأناىنا  ومف 
 عقبلنىخ فيو أما الخطاب الدينى الييودى الدينى اإلسبلمىخ فيو وحده المتيـخ بالخطاب

خ فيو الصييونىخ وأما الخطاب الدينى الخاص باليميف الذى يطمؽ عميو المسيحى ومتسامح وراؽ
 خ متسامح !!ا متقدـخ عقبلنىأيضً 

 الدينىالتقرير إلى ضرورة قياـ دورات تدريبية حوؿ تجديد وتطوير الخطاب  راشأو  
أف كؿ ما جاء  لمناسخ أف يشرح ومف صور التجديد والتطوير فيو –ؿوىو ما بدأ بالفع –اإلسبلمى 

بيا ييود األمسخ منذ  مقصودخ إنما وصافا تتيميـفى القرآف مف نصوص عف الييود ووصفيـ أ
 سكاف إسرائيؿ !! فىخ وال ينبغى أف تنصرؼ عمى ييود اليـو المتمثميف قروف

 خ والالخطيبث ال يقتصر اإلرساؿ عمى ا لخطبة الجمعة بحيالتقرير أف يرى تطويرً  تمنىو  
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نما البد مف تحويؿ الموقؼ إلى يكوف عمى المصميف إال االستماع  ؟!!لمحوار والنقاش دائرةخ وا 
المسيحييف والييود  وشرائعبأحكاـ  –الحظ ىذا التعبير–" المحمديوفا أف يأخذ "أيضً  ومنو 

مثؿ ىذا الموقؼ بأف يقفوا  اآلخريفا فيؿ يمكف أف يطالبو  –ى بعض المسائؿ الفقيية والعباداتف
 .والتأليؼ بيف القموب العقوؿفذلؾ مف شأنو التقريب بيف  -؟ مف شريعة اإلسبلـ

 اجتماعيةبؿ يتحوؿ إلى مؤسسة  خرة أال يقتصر المسجد عمى الصبلةا ضرو أيضً  ورأوا 
 .ثبيف الذكور واإلنا االختبلطخ ويتـ فييأنشطة رياضية وثقافية واجتماعية تتضمف
خ يقررىا المتخصصوف اخ لكنو يحتاج إلى ضوابطعميو حقً ال اعتراض  مما وىذا 

 اإلناثبيف  لمرقص" ديسكوساحة "–خ أو ألحؽ بو ال نرى المسجد وقد تحوؿ حتىخ لمختصوفوا
 التخمؼ!! ويزيؿالتسامحخ وينشرخ التعصب ويبعدخ" القموب" يؤلؼوالذكور باعتبار ذلؾ "

المدارس فى تطوير الخطاب الدينىخ فيو يتـ بالغاء مقررات  أف تقوـ بو يمكفما  أما 
 ىذاخ فيؿ يمكف لنا أف نعبر عف خشيتنا مف أف إلى مقررات فى القيـ واألخبلؽ وتحويمياخ الديف

نما تدريجيً  الناسخ إذ مف ال  اعتراضا ال يستثير خ  البً اخ بتقرير مقرر فى األخبلؽقد ال يتـ فورا وا 
ديف واألخبلؽخ ينبو البعض إلى تقارب شديد بيف ال خوفى فترة تالية ؟"ألخبلؽايحب تعميـ أبنائو "

خ ينبو البعض إلى باسـ األخبلؽ والديفخ وفى المرحمة الثالثة المقررخ ىو أف يكوف فيكوف االقتراح
خ الديفخ أما فى العنوافخ وأف األخبلؽ ىى المظمة األوسعخ ألنيا تضـ كؿ خمؽ اهلل اتكرارً أف ىناؾ 

ىو  المقررخ ومف ثـ يكوف األفضؿ أف يكوف نو ما يخص فئةخ ومنو ما يخص فئة أخرىفم
 !! فقطخ ويتـ المراد )األخالؽ(
مركز  يصدرىاكاف التى  خفى العالـ" أمتىسة لمدكتور السيد عمر فى حولية "درا وفى 

نظرناخ إلى أف  خ يمفتالثانىالجزء  خخ العدد الخامسٖٕٓٓدراسات السياسيةخ القاىرة خ الحضارة لم
ا عمى أال يربط ا واضحً االبتدائية حرص حرصً  الثبلثخ بالصفوؼ األخبلؽ لمقرر" المعمـ دليؿ"

خ عمى الر ـ مما ىو معروؼ عف أف الديف ىو وبيف الديف ألطفالنابيف القيـ التى يسعى لتعميميا 
 الديفيو وسمـ "قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عمخ وىؿ يمكف أف ننسى القيـ مفبالدرجة األولى نسؽ 

 !!؟وىؿ يكوف سموؾ مف  ير منظومة قيـخ تعنى المعاممة؟ إنيا ىى السموؾ وماذا ؟" المعاممة
بالصؼ  الخاصخ نكتفى منيا باألمثمة التالية فى الجزء التى يوردىا باحثنا كثيرة واألمثمة

 : األوؿ
 .ت مف أى إشارة لحث األدياف عميياخ خمتحمؿ المسئولية قيمة -
 .فييا لؤلدياف : ال إشارةالجماؿ ذوؽقيمةت -

 الثانى: الجزء وفى
 .اجميعً خ ال ذكر لمديف فييا خ وتحمؿ المسئوليةخ والتعاوفخ والتذوؽ الجمالىالنظافة قيـ -
ذا  ؟خ فماذا بالنسبة لمكتب المقررة نفسيا ىذا بالنسبة لدليؿ المعمـ كاف وا 
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تحمؿ  خمانةخ التعاوفخ األافةشتمؿ عمى قيـ النظاخ مقرر الصؼ األوؿ االبتدائى فى 
دينى وال لربط القيـ  لمعنىأى إشارة  دوفخ المسئوليةخ العطؼخ الرحمةخ تذوؽ الجماؿخ الحرية

 .خ الصادؽ جزاؤه الجنة"خ الكذاب جزاؤه النارالكذبحراـف باستثناء العبارات التالية: "باألديا
المسئوليةخ  تحمؿخ مانةخ التعاوفظافةخ األخ بالنسبة لقيـ: النخبل كتاب الصؼ الثانى كذلؾ 

 .خ مف أى إشارة ألصؿ دينى ليذه القيـالحبخ تذوؽ الجماؿ
األمريكية سابؽ اإلشارة إلييا أف جزءا ميما مف أسباب اندفاع عدد مف  الخطةورأت  
 التربيةإلى االنخراط فى سمؾ المجموعات اإلرىابية ىو تمؾ النزعة التمييزية فى  المسمـالشباب 
خ وىـ وحدىـ األديافوأنيـ أفضؿ أىؿ  خمية التى ترى فى المسمميف وحدىـ مبلؾ الحقيقةاالسبل

التبلميذ فى البمداف  تنشئةخ ومف ثـ يجب أف تركز الخطة الجديدة عمى الذيف سيدخموف الجنة
 .عمى التعصب الدينى تجاىيـ  نيائيامع اآلخريف والقضاء  –مرة أخرى –العربية عمى التسامح 

كوف لجانا  قدكاف " خمدوف ابف" مدير مركزالدكتور سعد الديف إبراىيـ  أفمبلحظ ال ومف 
فى التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية ال  لمقرراتقامت بالفعؿ بوضع تصورات أساسية 

خ مما يفسر ىذا االىتماـ األمريكى  ير عف المقترحات األمريكية قميؿتختمؼ فى كثير أو فى 
إلى  وصؿ وأف األمر خعندما تـ القبض عميو وسجنو منذ عدة سنوات الرجؿ عففاع العادى بالد

المخصص  المبمغمبمغ مميونى دوالر مساعدة لو ضمف  كاف قد خصص مف قبؿخ الكونجرسأف 
 .لمصر

 المدارسعمى أى جية أمريكية أف تقوـ بفحص عينة مف الكتب المقررة فى  ناقترحا وىنا 
فى مجاؿ  وذاؾخ وتقارف بيف ىذا الكتب المقررة فى مصر والسعودية وأخرى مف خاإلسرائيمية

التحريض عمى  مفإلى حد كبير أنيا سوؼ تجد فى األولى كما  ونحف واثقوفخ التربية الدينية
مية أف التربية االسبل فرضخ عمى ضعاؼ ما يمكف أف تجده فى الثانيةالكراىية والتعصب والعنؼ أ

 .فتحض عمى الكراىية كما يزعمو 
 بالرياضعقدتو كمية التربية بجامعة الممؾ سعود  ٖٕٓٓا فى مايو عاـ حضرت مؤتمرً  لقد 

عدد محتوى  بتحميؿخ وكاف مف محاور المؤتمر تكميؼ بعض الباحثيف بالمممكة العربية السعودية
ىذه الكتب مف نزعات  تتضمنوخ وعمى الر ـ مف سابؽ عممنا بما مف الكتب المقررة فى إسرائيؿ

خ اأنيا بمثؿ ىذه الصورة البشعة حقً  نتصورخ لكننا لـ نكف صرية والحض عمى الكراىية والعنؼنالع
خط عمى المسمميفخ بينما ىى عيف س خ"عيب كميمة كؿ عفعف اإلسرائمييف " عيف الرضاكنيا ل

 ."المساوئا تبدىومف ىنا فيى "
الكونجرس فى الخطة ىو أف ىناؾ مطالبات مف أعضاء كثيريف فى  قرأناهما  وأخطر

يتفؽ  بماالمعونة األمريكية لمصر بقدر ما تمتـز بو مصر مف تغيير فى خططيا التعميمية  بربط
أف يكوف ىناؾ  ولكفخ الخطر خ فيبدو أننا تعودنا عميو خ وليس ىذا ىو مكمفوالمطالب األمريكية
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  ونظمو مناىجوإلحاح عمى ضرورة التعاوف بيف الواليات المتحدة واألزىر فى تطوير 
قد  ىذاومف يدرى أال يكوف  –عبر سنوات متتاليةالقـو لـ يكتفوا بما حدث لؤلزىر  وكأف 

خ الدينيةاختصرت موضوعات كثيرة مف المقررات  عندما -تـ باتفاؽ ولو  ير مكتوب وظاىر
األزىرية حتى  الدراسةخ وذلؾ فى ضوء اختصار سنوات أنيا وجيية أماـ النظرة العاجمة بحجة تبدو

 خ ألف لمتعميـ األزىرى طابعوباطؿخ وىى قولة حؽ أريد بيا مثيمتيا فى المدارس المدنيةساوى ت
مو تعميـ العمـو خ وليس مف مياالشرعية العمـوخ وىو تعميـ الخاص الذى ينبغى أف يحافظ عميو

نما ىو أمر تمميو دواعى التخصصخ خ عمييا ااعتراضً خ دوف أف يعنى ىذا المدنية الحديثة وا 
خ وال ىو بقادر ا فى العموـ الشرعيةاستمر متبحرً  خ فبل ىوامعً  الميزتيفخ فاقدا زىرى اآلفوأصبح األ

 .المدنى فى عمومو التعميـعمى منافسة 
ورجاؿ  والفاتيكافالخطة األمريكية أف يكوف ىناؾ فريؽ عمؿ مشترؾ بيف األزىر  واقترحت 

والتعاوف مع  التسامحالحض عمى الديف الييودى لتطوير موسوعة دينية كبرى ىدفيا األساسى 
 .اآلخريف
جريدة خ نشرت فيمة بتحقيؽ التوجييات األمريكيةنتعب فى اختيار النصوص الك ال وحتى 

خبلصة لما أصدره مكتب شئوف الشرؽ األدنى فى وزارة الخارجية  ٖٕٓٓ/ٛ/ٗاألسبوع فى 
 خ"العربىعميـ فى العالـ الواليات المتحدة فى النيوض بمستوى الت مساىمات" بعنوافاألمريكية 

 التعميـوجاء عمى نيجيا ما وضعتو لجاف فنية مف نصوص رأت ضرورة أف تتضمنيا مناىج 
 المرضية التى اآلفاتأخطر  مفص عف اإلرىاب تكرر فيو دعاواىا "خ مف ىذه النصوص نالعربى

تعبير عف ضعؼ فى  واإلرىاب وىو.. وترمؿ النساء واألبرياء األطفاؿ تقتؿ اإلنساف وتيدد المدنية
ؿ فرض فمجأ إلى التمرد والعنؼ مف أج وآرائوخ فيو فاشؿ فى أف يقنع اآلخريف بأفكاره نفس مرتكبو

 ."...أفكاره وآرائو عمى اآلخريف
 استخداـيشر النص ال مف قريب وال مف بعيد إلى أسباب أخرى تدفع البعض إلى  ولـ 

رأيناه مف وىو ما  خادخ والقيرخ واالستغبلؿواالستبد...العنؼ المسمحخ وىى ا تصاب أرض الوطف
وسائؿ الدعوة  كؿخ بعد استنفاد سعى الفمسطينييف إلى تحرير أرضيـخ فعمى أرض الواقع قبؿ

راضى اإلسرائيمييف أل وتجريؼخ اتخ باستخداـ القوة اعتبر إرىابً السممية والسعى إلى المفاوضا
ات تمنع الدواء والغذاء خ ومحاصر والنساء وقتؿ الشيوخ واألطفاؿ خـالفمسطينييف وىدـ منازلي

 !ا يتـ تفسيره بأنو دفاع عف النفسخ كؿ ىذانيارً ا خ وا تياؿ القادة والزعماء جيارً والتعميـ
عف توزيع  ٕٗٓٓ/ٗ/ٜٔخ فى فى األسبوعخ كذلؾ قرأناظؿ ىذا الجو المسمـو  وفى 
خ بعد  2001السالـ والتعاوف )سابقة مدرسية بعنواف بجميع المديريات التعميمية خاص بم منشور

ومف  خ)!!(عبد العزيز الرنتيسى خ القيادى الفمسطينىخ ومف بعده )!!( ا تياؿ الشييد أحمد ياسيف
 الموجودة فى المختمفةالسالـ واحتراـ الثقافات )خ قصة قصيرة يكوف عنوانيا موضوعات المسابقة
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تنظيـ احتفاؿ فى المدرسة  عمماتوالمخ ولممعمميف سنوات ٕٔ-ٛمف  لممرحمة العمرية (العالـ
أما الجية  .واالحتراـ والتسامح -ف مف ومف ؟ بي–" والتعايشركة التبلميذ لبلحتفاؿ بالسبلـ "بمشا

 !()أميركاف الينزالطيراف األمريكية  شركةالمنظمة فيى 
 –والمسمميفمثؿ مبلييف مف العرب  –شاىد نخ اعمؽخ خاصة ويوميً ندرى بماذا نال  احقً  

 فى فسطيف!! بأىمنافعؿ النازيوف الجدد اذا خ ومبالعراؽ فعؿ األمريكيوف ماذا
فى  نشرتخ فيا ىى األىراـخ الجريدة شبو الرسميةالجديد عف وجيوخ أسفر الغازى  لقد 

الواليات المتحدة ستعمؿ مف خبلؿ العديد مف البرامج  إففيو: " جاءا لباوؿ تصريحً  ٕٗٓٓ/ٔ/ٖٕ
 ويدمر ير كامؿ    الدينيةعميـ الذى يقدـ فى ىذه المدارس مى بأف التالعالـ اإلسبل قادةإلقناع 

 –طبعا يقصد أمف إسرائيؿ–األمف فى الشرؽ األوسط 
 االسبلمىعمى ىؤالء القادة أف يعمموا شبابيـ ليس فقط عقائد الديف  ()يجبأنو  وأوضح 
خ وأشار باوؿ والعشريف واحدال ا وسائؿ التعامؿ مع متطمبات الحياة فى القرفخ ولكف أيضً وتعاليمو

 "...أسوأ مفاىيـ الديف والرجعية والكراىية  سوىإلى أف ىذه المدارس الدينية ال تعمـ طبلبيا 
خ ية لتطوير التعميـيصرح بأنو ال يتمقى توجييات مف جيات خارج سمعت مسئوالً  لوخ ترى

 ؟األمريكية نفسو ة لوزير الخارجيةيمكف أف ترد عميو إال بيذه الكممات الصريح فبماذا
 الضرورةخ فمسنا فى حاجة إلى إعادة التأكيد عمى حتمية التطوير والتجديد بحكـ اوأخيرً  

بأى حاؿ مف  ينبغىال  خ ولكف مثؿ ىذا التطويرالعممية التربويةخ وبحكـ الضرورة االجتماعية
ا فى الترابخ كرامتن ويمرغ خ فيو يحتؿ أراضيناخف يج  مف طرؼ يقؼ منا موقؼ العدواألحواؿ أ

يكرسو ويقننو ويضفى عميو خ ألف التطوير فى ظؿ ىذا سوؼ ثرواتنا وينيبخ ويسفؾ دماءنا
 .الشرعية
 النقيبخ الرحمف عبد لمدكتور األىمية مف عالية درجة عمى كتاب أيدينا بيف توافر كذلؾ 

 واألمريكى لمصرىا الجانبيف بيف شراكة"" ىناؾ أف يزعـ "مضمؿ" بعنواف تـ مما أخرى اصورً  تناوؿي

 بيف والعدؿ الندية معنى تحمؿ ""الشراكة أف ذلؾ الصحيحخ  ير األمر وىو تعميميةخ مشروعات فى

 المسألة أف بينيان سوؼ التى وتمؾ بيناىاخ أف سبؽ التى الوقائع عنو تكشؼ ما بينما المعادلةخ أطراؼ

 العسؿ..سـ فى السـ تدس ييمنةم قوة براثف فى تقع ضحيةخ بدولة لئليقاع َشَرؾ"تكوف" بأف أشبو

 والمساعدة!! المعونة عسؿ فى واالستغبلؿخ الييمنة
 باكستر اهلمدكتور  بعثة فى اطالبً  كاف عندما أنو (30 :2035 النقيب، الرحمف عبد  ويروى 

 وقضايا موضوعات تتناوؿ لمدكتوراه بحث خطة مف أكثر قدـ (3900-3957) الفترة فى بانجمترا

 لكف وطنوخ ويفيد فيستفيد مغاير برافد التربوى فكره يغذى أف منو اسعيً  انجمتراخ ىف بالتعميـ تتصؿ

 ىـ ما ليـ ليقدـ المبعوث مف ىـ يستفيدوا أف يريدوف كانوا حيث المؤسؼخ الرد ىو كاف الرفض

 األخرى. بالبمداف تتصؿ معمومات مف إليو يحتاجوف
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 خٕٜٚٔ -ٕٚٛٔ األزىر فى التعميـ تطور اختيار إلى الرحمف عبد الدكتور انتيى ولما 
 كما وتنويرخ نيضة بداية عشرخ الثامف القرف أواخر فى خالفرنسية الحممة فى ير لـ جتياًداا وتبنى

نما خاصةخ والمصرييف عامة العرب والمثقفيف المتعمميف لدى الغالبة الكثرة فى شاع  العكسخ وا 

 تقوية فى مباشر  ير بطريؽ ساعده مما اإلشراؼخ مف شديدة معارضة وجد نكسةخ بداية اعتبرىا

 وجية فى إلييا يستند أف يمكف التى والبراىيف األدلة مف مزيد عف بالبحث والبحثىخ العممى موقفو

 (.30 النقيب:) نظره
 "خالمصرية المدارس لمكتبات القومى "الكتاب برنامج عف النقاب (11 النقيب:) ويكشؼ 

 الحرةخ القراءة عمى المصرييف التبلميذ تعويد بزعـ USAID دوليةال لمتنمية األمريكية الوكالة قدمتو

 مشاركة البرنامج ىذا وكاف المعرفة. عف الدائـ البحث فى الر بة وقموبيـ عقوليـ فى تنغرس بحيث

حدى المصريةخ والتعميـ التربية وزارة بيف  ىذا وسبقت .المتكاممة( )الرعاية األىمية الجمعيات وا 

 خاالبتدائية الفصوؿ آالؼ لثبلثة ؿفص مكتبات بانشاء األمريكية الوكالة فييا تقام تجربة المشروع
 طبعيا وتـ خالمتحدة ياتالوال مف ناشريف بواسطة مترجمة عناويف مف البرنامج كتب اختيرت حيث

 مف كاف الكتبخ اختيار لكف الناشريفخ تغرى عالية أثماف وفؽ مصريةخ نشر دور خبلؿ مف ونشرىا

 األمريكية. الوكالة حؽ
 إلييا... اإلشارة سابؽ خفرانكميف() مؤسسة اتبعتو الذى نفسو النيج وىو 
 خٜٕٓٓ سبتمبر نياية إلى خٕ٘ٓٓ أبريؿ أوؿ مف الفترة فى األمريكية الوكالة برنامج واستمر 

سرائيؿخ أمريكا مف كبل بسوء يمس أمر أى الكتب تتضمف أال عمى شديد حرص لوحظ وقد  وكذلؾ وا 

 التفاىـ يزوتعز  الحضارات بيف التفاىـ ادعاء تحت ىذا وتـ خوحضارتو لئلسبلـخ الترويج عف دعااالبت

 السميمة. الصحية العادات و رس المدنيةخ والمسئولية التنوع واحتراـ خوالدوؿ المجتمعات بيف
 ذىال خالمشروع بتمويؿ تعيدت الدولية يةلمتنم األمريكية الوكالة أف إلى (17 النقيب:) وأشار 

 التعميمية والمواد الكتب شراء فى االتفاؽ بنود وتمثمت .أمريكى دوالر مميوف ٜٜ,ٜٜ قيمتو بمغت

 والميسريف المنسقيف وبدالت وأجور خالعممية المكتبات أمناء ريبتد وبرامج الخشبية والمكتبات

 الكتب تقييـ بيـ المنوط السادة وأجور خالكتب اختيار معايير لوضع لمشكمةا والمجنة بالبرنامجخ

 وتحكيميا.
 الواليات أف سمعت صغيرة طفمة قصة تناولت خ(العميا اليد )قصة الكتب: لبعض وكنموذج 

 التبلميذ نفوس فى يرسخ ما وىو يقؿخ سوؼ مصروفيا ألف خلوطنيا المعونة تخفيض رتقر  المتحدة

 وجدير طفولة.ال منذ عنيا االستغناء يمكف ال حيث خاألمريكية المساعدات أىمية الصغر منذ

 بمكتبات الموجودة القصص مف أخرى لقصة العنواف نفس ىو القصة ىذه عنواف أف بالمبلحظة

 واستبداليا ىاجرد وتـ مصرخ مكتبات فى مشروعيا قصص المعونة ىيئة تطرح أف قبؿ المدارس
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 عدةخالمسا وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ مف طمب الذى الرجؿ قصة وتناوؿ خالمعونة ىيئة بقصص

 (.71 النقيب:) المسألة مف لو خيًرا العمؿ عمى ووحث العظيـ الرسوؿ فرفض
 تجسد أوالىما القصتيفخ مف كؿ تبثيا التى والثقافة القيـ فى االختبلؼ مدى ىذا مف فواضح 

 العمؿ ثقافة الثانية تجسد بينما الخارجيةخ المساعدات عف االستغناء عمى القدرة وعدـ التبعيةخ ثقافة

 النفس!! عمى عتمادواال
 نذكر الكتبخ مف قميؿ  ير عدد روجيا التى اتربويً  السمبية اإلشارات (709 )النقيب: وفّصؿ 

 المثاؿ: سبيؿ عمى منيا
 السموؾ فشأ مف واإلعبلء خالغربية الثقافية بالحياة اممحوظً  اانبيارً  القصص بعض عكست -

 المفرط واإلعجاب المكسيكيةخ الطريقة ىعم الميبلد أعياد إقامة مثؿ خالغربييف وعادات الغربى

 المغات بو حظيت عما فضبلً  وموضاتخ أ اف مف ثقافتيا بو تحفؿ وما خوتاريخيا بفرنسا

 مف الغربية الحياة عميو تقوـ وما واإلنجميزيةخ الفرنسية رأسيا وعمى شديدخ إعجاب مف األجنبية

 مف تقميؿ نفسو: الوقت وفى العربيةخ افالبمد مف الغالبة كثرةال فى المواطف يفتقدىا ديمقراطية

 التشويو. حد األمر يصؿ وربما خالعربية المغة شأف

 قصة تغنت وكذلؾ خباليو براقصة اإلشادة خبلؿ مف الباليوخ لرقص يخفى ال الذى تمجيدال -

 بالتفكير واإلشادة أوبراليةخ حفبلت مف الغربية عاتالمجتم تشيده وما الغربية موسيقىبال أخرى

 الفيزياء لتعمـ منشودة لبعثات ذكر ال لكف خالباليو رقص عمى لمتدريب بعثات ؿرساإ فى

 الحديثة. التكنولوجيا فى ثمةمالمت القوة وعموـ والرياضيات

 الشعوب وجاعوأ لقضايا امناصرً  باعتباره الغرب إظيار عمى القصص بعض حرصت -

ذا .ليا ومسانًدا المظمومة  فاف الفمسطينيةخ القضية رةبنص اإليحاء تضمنت نصوص كانت وا 

 ... ىذا بعكس تنطؽ عقود عدة عبر المشاىدة والمسارات الوقائع

 يدفع وال الخرافىخ التفكير مظمة تحت تدخؿ أف يمكف موضوعات عف القصص بعض تحدثت -

 التربية وظائؼ فمف الشعبيةخ الثقافة بيا تمتمىء الموضوعات ىذه مثؿ بأف االدعاء ىذا عنيا

 فى يرد ما أف األطفاؿ يتصور حيث األولىخ التعميـ مراحؿ فى وخاصة الثقافىخ ثالمورو  تنقية

 التعميـ مراحؿ فى ىذا بمثؿ االىتماـ الممكف فمف الحاؿخ وبطبيعة لمحقيقةخ أقرب ىو القصة

 والموازنة. واالختيار واالنتقاء والنقد التحميؿ فرص تتوافر حيث المتأخرة

 المصريةخ الشخصية فى الرئيسى المكوف باعتباره خويعززه اإلسبلمى الوعى يثرى ما دافتقا -

 والمفاىيـ العادات باب فى يدخؿ ما خبلؿ مف -ا البً – تكوف البعدخ ليذا مبلمسة تج  وعندما

 )حموى عمى التركيز يتـ وسمـخ عميو اهلل صمى الرسوؿ مولد ذكرى ففى فيياخ المر وب  ير

 الدر(، شجرة) سيرة أما خرمضاف( فانوس) عمى كيزالتر  يتـ رمضافخ شير كرذ وعند ،المولد(
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نما الصميبيةخ الحروب فى مجيد ليا بدور يتصؿ ش  فبل  بحسبانيا وسيرتيا صورتيا تظير وا 

 بالقبقاب!! اضربً  ماتت

 التركيز رائحة تفوح حيث المصريةخ الثقافة فى الفرعونى لمبعد بالنسبة ذلؾخ مف العكس وعمى -

 .الفرعونى صميـبأ المصرييف وتذكير عميو

ذا -  بالزعيـ لئلشادة الفرصة انتياز مف بأس فبل منشودةخ أخبلقية فضيمة التساما() كاف وا 

 عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ حياة مف أمثمة ىناؾ تكوف ال لماذا لكف: مانديال(، نيمسوف) اإلفريقى

 اإلسبلمية؟ العربية والزعامات وسمـخ

 لما بالنسبة االجتماعى التماسؾ قوة مف تضعؼ التى ـالقي بعض إلى الدعوة خواألمر واألدىى -

 ومالبس فرحانة ) حكاية ففى خدينية وتوجيات أخبلقيات مف عربيةال المجتمعات عميو تقوـ

 يستر ما إال مبلبسياخ مف تخمصت عندما فرحانة أف فرحانة( حكايات) قصة مف السيرة(،

 القصة تختـ أف احقً  والمؤلـ بالراحة"خ ةفرحان شعرت اوأخيرً " بالقوؿ: الحكاية بادرت عورتيا

 وىكذا. فعمت!!... ما عمى بناء بياخ معجب الكؿ أف لوالدييا فرحانة بقوؿ
عف سعى الوكالة األمريكية إلى المرأة المصرية عف طريؽ  (322لنقيب: )اوكشؼ  

خ مف خ وىو أزىرى التعميـٕٚٓٓالجمعيات األىمية فى مصرخ فقد جاء لمنقيب تمميذ لو  عاـ 
خ وأخبره أف ىناؾ جمعية مصرية أمريكية تعرض عميو رية بمحافظة الغربيةإحدى القرى المص

خ وتعطى كؿ رنامج حوؿ تثقيؼ المرأة وتمكينيامنحة لفتيات القرية فى حدود ثبلثيف فتاة لتمقى ب
مريكا خ ويتـ اختيار ثبلثة مف المتفوقات لمسفر إلى أسمائة جنيو شيريا لمدة ثبلث شيورفتاة خم

التثقيؼ والتمكيف بالقرى ألخذ تدريب لمدة نصؼ شير ليصبحف مرشدات وميسرات برامج 
ر أف ىناؾ مشكمة بطالة ا فى االعتباخ واضعً ب رأى الدكتور النقيب فى الموضوعخ وطمالمصرية
قطة تخوفو خ وأف المبمغ المعروض عميو وعمييف مبمغ معقوؿ فى تمؾ الفترةخ وأف نفى القرية
خ وأف تأتى عمى يد أزىرىخ وربما مضادة لروحنا العربية اإلسبلمية ()البرامجأف تكوف تمؾ  الوحيدة

النقيب أف . وأشار عميو نتفاع برصيده الشعبى داخؿ القريةكاف اختياره كأزىرى مقصود بو اال
ياه سوؼ يقدماف دراسة عف مف حقائب المشروع لدراستو )حقيبة(يوافؽ بشرط أف يعطيو  خ وأنو وا 

خ وخاصة الريؼ وقرى ومنتجعات الصعيد. ومدى تغمغميا فى المجتمع المصرى اط تمؾ الجمعيةنش
عمييا إال لممشاركات  ال يسمح لبلطبلع ا(سرً )قيبة لمنقيبخ التى كانت تعتبر وأعطى الباحث الح

خ وكانت الحقيبة تتضمف كتيبات صغيرة مف ورؽ فاخر وطباعة أنيقةخ وصور ذات فى المشروع
يًدا عف القير خ وكيؼ تستمتع المرأة بالحياة بعتدور حوؿ صحة الطفؿخ  وصحة المرأةاىية ألواف ز 

 (.321النقيب: )خ وتدريباتخ وأنشطة عمى أنواع الحياة الجديدةالذى يمارسو الرجاؿ
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 :ربوى الغربى عامة واألمريكى خاصةىيمنة النموذج المعرفى الت

ؿ العقػؿ التربػوى العربػى يتغػذى عمػى النمػوذج وطواؿ النصؼ األوؿ مف القرف العشػريف ظػ 
ف تعددت الصػور واألشػكاؿخ وبػدا لنػا صػراع بينيػاال خ كمػا رأينػا مػف منافسػة النفػوذ التربػوى غربىخ وا 

ذى كػػػػاف متسػػػػيدا لؤلجػػػػواء لمنفػػػػوذ الفرنسػػػػى الػػػػ ٕٛٛٔاإلنجميػػػػزى عقػػػػب االحػػػػتبلؿ البريطػػػػانى سػػػػنة 
جميًعػػا تنطمػػؽ خ لكنيػػا ة عقػػب الحػػرب العالميػػة الثانيػػةيكيػػخ ثػػـ بػػروز الواليػػات المتحػػدة األمر التعميميػػة

 .مف نموذج حضارى واحد
إف أخطػػر مػػا حػػدث فػػى ىػػذه الفتػػرة ىػػو ذلػػؾ الزحػػؼ الكبيػػر مػػف المبتعثػػيف المصػػرييف إلػػى  

خ سوؼ والمربى جوف ديوى ىى السائدةخ الفيميكاخ حيث كانت فمسفة البرجماتيةخ وأبرز مؤسسيياأمر 
خ ر ليقوموا بالبث التربوى المباشرخ وال يتوقؼ األمػر عنػد ىػذا الحػدإلى مصوعودة ىؤالء المبتعثيف 

وا مواقع خ وىـ الذيف تبوؤ المصرييف مبلييفا الذيف كتبوا الكتب الدراسية التى تعمميا فيؤالء ىـ أيضً 
 ى مختمؼ أرجاء الببلد.القيادة واالستشارة والمجاف المختمفة التى تشكؿ وتقود وتوجو التعميـ ف

دت وحكمتخ قد تأثرت تأثًرا كبيًراخ اعترؼ بو ديوى ف المعروؼ أف فمسفة ديوى التى ساوم 
ى يحسمو ىو امتبلؾ خ والذنظرية التطور وما قامت عميو مف "صراع" و "تنازع" عمى البقاءخ بنفسو

" البقػػاء لؤلصػػمحخ لكػػف حتػػى " فصػػارتخ التػػى "ُجممػػت"وتعػػززت مقولػػة "البقػػاء لؤلقػػوى خالقػػوة الماديػػة
 .فيوـ "األصمح" نجده فى النياية قد ترجـ إلى "األقوى"م

ا كػذلؾ بمػا سػاد " خ تأثرً د كانت الترجمة التربوية لو ىى "األنفع" فقوحتى مصطمح "األصمح 
 .وربية بما اتجاه لفمسفة المنفعةخ وخاصة عمى يد "بنتاـ"األوساط الفمسفية األ

كمػػا أنتجػػو ا بنمػػوذج التطػػور العممػػى ا بالًغػػرً كمػػا كانػػت فمسػػفة التربيػػة البراجماتيػػة متػػأثرة تػػأث 
فػى ( How We Thinkكيػؼ نفكػر ؟ )المنيج العممى الطبيعىخ حتى أف ديوى عندما ألؼ كتابػو 

خ جعؿ التفكير الوحيد المستحؽ لبلعتبار ىو ذلؾ الذى يسير عمى النيج نفسو أوائؿ القرف العشريف
 .ى يتبع فى دراسة العمـو الطبيعيةالذ

" عنػػو لػػدى أبػػرز مؤسسػػى البراجماتيػػةخ أال وىػػو "وليػػاـ جػػيمس خ عنػػدما نبحػػثيف"حتػػى "الػػد 
عمػػى عكػػس كػػؿ مػػف المؤسسػػيف اآلخػػريفخ  خعض عمػػى التأكيػػد عمػػى توجيػػو الػػدينىالػػذى حػػرص الػػب
خ ىػو براجماتيػةخ فػدليؿ اإليمػاف بػاهلل عنػد جػيمسمتػو النظػرة النفعيػة الماديػة الكَ خ حَ "بيػرس" و "ديػوى"

خ وال يػػرى محػػد يعػػانى عػػادة مػػف القمػػؽ والحيػػرةخ فنجػػد أف المتػػى اإليمػػاف واإللحػػادقػػارف بػػيف فكر أف ن
شػػاعر اطمئنػػاف وثقػػة فػػى عػػدؿ خ أمػػا المػػؤمف فانػػو يعػػيش مؿ إال فػػى ىػػذه الػػدنيا التػػى يعيشػػياالعػػد

ى خ وبالتػػالحصػػؿ عميػػو  ػػًداخ ومػػف ثػػـ تكػػوف فكػػرة اإليمػػاف "أنفػػع"خ فسػػوؼ يالسػػماءخ إذا افتقػػده اليػػوـ
 !!يا عمى فكرة اإللحادفجيمس يرجح

البحػػػث التربػػػوى ىػػػذه المػػػدة ا أف تسػػػود منيجيػػػة ديػػػوى فػػػى التفكيػػػر عمػػػى ومػػػف الغريػػػب حقًػػػ 
ا ُيعتػػػرؼ ا تربوًيػػػخ ولػػػذا ال تجػػػد بحثًػػػعقػػػود قميمػػػة مضػػػتخ مػػػف أوائػػػؿ القػػػرف العشػػػريف حتػػػى الطويمػػػة
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خ إال إذا واجيتػو مشػكمة يػر ال يعمػؿخ اسػتنادا إلػى أف التفكعمميتو" إال إذا بدأ بما يسمى "بالمشكمة""ب
 ...")مفيػـو العقػؿ فػى فمسػفة "يف الذيف يبحثوف فػى قضػايا فمسػفيةخ مثػؿ ولذلؾ كاف بعض الباحث

خ إذا قػػاـ باحػػث ليبحػػث فػػى يجػػدوف أنفسػػيـ فػػى حيػػرةخ فػػأيف ىػػى المشػػكمة ىنػػا ؟ وكػػذلؾ (التربويػػة
التجػارى فػى  ر التعمػيـخ كأف يبحث عمى سبيؿ المثاؿ عف نشأة وتطػو التربوىقضية تتصؿ بالتاريخ 
 ؟ مصر فما المشكمة ىنا

موا ياجَ خ حتى ال يُ "تاريخ التربية"خ ومف مجالى "فمسفة التربية" مف ىنا بدأ الباحثوف ييربوف 
ية خ دوف أف يتنبيوا إلى التفرقػة الضػرور خطوات المنيج العممىبنقص خطوة رآىا القوـ أساسية فى 

ا خ فالباحػػػث فػػػى المجػػػاؿ األوؿ يكػػػوف مػػػدفوعً ـ التطبيقيػػػةبػػػيف مػػػا يعػػػرؼ بػػػالعمـو األساسػػػيةخ والعمػػػو 
خ ثػػـ يجػػ  مػػف يعمػػؿ فػػى يكػػوف "المعرفػػة مػػف أجػػؿ المعرفػػة" خ ويكػػاد الشػػعاربالكشػػؼ عػػف المجيػػوؿ

تػـ الوصػوؿ المجاؿ الثانى بالبحث فى التطبيقات العممية التى يمكف أف يتكوف بناء عمى ىذا الذى 
ومػػف ثػػػـ "خ عرفػػة مػػف أجػػؿ المجتمػػع أو اإلنسػػافالمار "إليػػو فػػى العمػػـ األساسػػىخ حيػػث يكػػوف الشػػػع

خ التػى قػد ال مػف "فمسػفة التربيػة"خ و "تػاريخ التربيػة" مػف العمػـو األساسػية التربويػة فيمكف اعتبار كؿ
 .لمنظر فى مشكبلت الواقع والتطبيؽخ لكنيما أساسياف ييما "منفعة" مباشرةتبدو ف

ذيف يتقػػدموف لمترقيػػة عمػػى مسػػتوى "أسػػتاذ بػػؿ وانسػػحب ىػػذا عمػػى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػ 
خ وال ال بناء عمى ما يقدمو العضو مف "بحوث عممية"خ حيث ال تتـ الترقية عادة إمساعد" و "أستاذ"

وى منػػذ مػػا يقػػرب مػػف قػػرف مػػف يتصػػؼ البحػػث بالعمميػػة إال إذا اكتسػػب ىػػذا الشػػكؿ الػػذى وضػػعو ديػػ
 !!الزماف

ا بشػدة لمثنائيػػات "خ فقػد كػاف ناقػدً ه "بوحػدة الخبػرةفة ديػوى التربويػة عمػى مػا أسػماوأكػدت فمسػ 
اخ ورأى أف وىكػػذ.. فػػرد والمجتمػػع خ العمػػـو اإلنسػػانيةخ والعمػػـو الطبيعيػػةخ والالشػػييرةخ النظػػر والعمػػؿ

 خمحورة التفكير حوؿ "الخبرة " يذيب ىذه الثنائياتخ بحيث يصبح كؿ طػرؼ منيػا ىػو "زاويػة رؤيػة"
 .الفف خبرة خ وكبلىما ترجـ إلى العربيةخ و  ربيةالخبرة والت  وتجمى ىذا فى عدد مف كتبو مثؿ

إلنسػػانيةخ وآخػػر لمعمػػـو نفػػى ديػػوى أف يكػػوف ىنػػاؾ مػػنيج خػػاص بػػالعمـو اوبنػػاء عمػػى ذلػػؾ  
المنطػػؽخ وأفػػاض فػػى ذلػػؾ فػػى كتابػػو الشػػيير   خ فينػػاؾ مػػنيج بحػػث عممػػى واحػػد خ فصػػموالطبيعيػػة

 .جيب محمود إلى العربيةنظرية البحث خ والذى ترجمو الدكتور زكى ن
البحػث عػف اليقػيف  الػذى ترجمػو الػدكتور أحمػد فػؤاد األىػوانى وكذلؾ تضمف كتػاب ديػوى   

 خ ىذه الوجية مف النظر.إلى المغة العربية
خ الػذى يقػـو عمػى وبناء عمػى ذلػؾ أقػاـ تبلميػذه مػا عػرؼ فػى منػاىج التعمػيـ بمػنيج النشػاط 

تـ تػػذويب الفػػوارؽ بػػيف مختمػػؼ المقػػرراتخ ويحكػػـ العمػػؿ فييػػا الخبػػرة العمميػػة"خ والتػػى مػػف خبلليػػا يػػ"
 .نموذج التفكير العممى بخطواتو المعروفة 
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ا أمػػػاـ النمػػػوذج ووقػػػؼ رائػػػد التربيػػػة فػػػى مصػػػر والعػػػالـ العربػػػى  إسػػػماعيؿ القبػػػانى   مبيػػػورً  
 ما سمىالبراجماتىخ فسعى إلى ترويجو بحكـ ما كاف لو مف نفوذ الريادةخ وأنشأ فى مصر العديد م

ا لػزرع النمػوذج البراجمػػاتى فػى التعمػيـ المصػرى فػػى " تربوًيػمشػػتبلً بالمػدارس النموذجيػة التػى كانػت "
اتيػػػػا لمواليػػػػات المتحػػػػدة فتػػػػرات ميمػػػػة مػػػػف التػػػػاريخخ حتػػػػى فػػػػى عيػػػػد ثػػػػورة يوليػػػػو التػػػػى عرفػػػػت بمعاد

 .األمريكية
ظومة القيـ فى ىػذا وألف "المنفعة" ىى المحور األساسى فى التربية البراجماتيةخ صيغت من 

اإلطارخ فعندما يواجو اإلنساف مشكمةخ فاف ما يعيف عمى حمياخ يكتسب قيمة لدى اإلنسافخ أى أف 
 .ما يحدد القيمة ىو قدرتيا عمى إعانة اإلنساف عمى مواجية المواقؼ المشكمة

وال مجاؿ ألف تسأؿ ساعتيا عف مواقؼ أخرى يمكف أف يضحى فييػا اإلنسػاف بنفسػو كميػة  
 أجؿ مبدأ وعقيدة! مف

حت اإلنسػػافخ فيػػو وفػػى مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس التربػػوىخ سػػادت المدرسػػة السػػموكية التػػى سػػطّ   
كاآللة يتمقى المثيرات الخارجيةخ وتتفاعؿ ىذه المثيرات بداخموخ دوف أف نػدرى مػاذا يجػرىخ فيػذا إذ 

اتخ فيػػػى يصػػػعب قياسػػػوخ يبعػػػد عػػػف البحػػػث والػػػدرسخ وعمينػػػا أف نركػػػز عمػػػى مػػػا ينػػػتج مػػػف اسػػػتجاب
المظيػػػر الخػػػارجى الخاضػػػع لمقيػػػاسخ ومػػػف ىنػػػا كػػػاف ىػػػذا الشػػػعار الشػػػيير ألحػػػد أقطػػػاب المدرسػػػة 

وكػػؿ مػػا يوجػػد بمقػػدار يمكػػػف أف السػػموكية "ثورنػػدايؾ" الػػذى أعمػػف أف كػػؿ مػػا يوجػػد يوجػػد بمقػػدارخ 
خ وعميػػو نشػػأت حركػػة القيػػاس النفسػػىخ والتػػى سػػادت مختمػػؼ المؤسسػػات التعميميػػة والتػػى بنػػاء يقػػاس

 .مى نتائج القياس تحدد مصائر ومساراتع
وفػػى ظػػؿ السػػموكية أصػػبح ىنػػاؾ مػػا يسػػمونو باليندسػػة السػػموكيةخ وكأننػػا أمػػاـ جيػػاز آلػػى  

يمكػػف الػػتحكـ فػػى خطواتػػو وتوجييػػو فػػى االتجػػاه الػػذى نطمػػح إليػػوخ وىػػذا مػػا كػػاف مثػػار نقػػد الناقػػديف 
ء النقػاد أف اليندسػة السػموكية ؤالوخاصة لجيود عمـ مف أعبلـ السػموكية وىػو  سػكينر خ فقػد رأى ىػ

 .تصغر" مف اإلنسانية وتحد منيا"
لقػػد كػػاف ىنػػاؾ مػػا يبػػرر بعػػض مػػا جػػاءت بػػو السػػموكيةخ وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فقػػد افتػػرض  

ا بعػػض المفكػػريف والفبلسػػفة مػػف قبػػؿ أف لئلنسػػاف "طبيعػػة ثابتػػة"خ مثممػػا نػػرى الػػبعض يجنحػػوف دائًمػػ
خ وأف مػػػف الممكػػػف بطبيعػػػة الحػػػاؿ تغييػػػر طبيعػػػة الفػػػردخ ىػػػراءخ فينػػػا يؤكػػػد سػػػكنر أف ىػػػذا لمعدوانيػػػة

حبلؿ  يره مكانو  .فالعدوانية سموؾ تـ تعمموخ وبالتالى مف الممكف محوه وا 
وربما بدت بعض آراء السموكية مقبولة إلى حد ما عمى النطاؽ الفردى البحتخ أو بالنسػبة  

مػػػى مواجيػػػة المواقػػػؼ السػػػموكية لػػػبعض الجزئيػػػاتخ مثػػػؿ ىػػػذا التصػػػرؼ أو ذاؾخ لكنيػػػا ال تقػػػوى ع
االجتماعيةخ حيث ىناؾ ما يصعب حصره مف المتغيػرات التػى يسػتحيؿ الػتحكـ فييػاخ إال إذا أمكػف 

 .تغيير واسع المدى لمظروؼ المحيطة



362 
 

ا عمػػػػى طريػػػػؽ ا ممحوًظػػػػولقػػػػد بػػػػذلت الفمسػػػػفة التحميميػػػػةخ وخاصػػػػة عمػػػػى يػػػػد "فتجنشػػػػتايف" جيػػػػدً      
الػدقيؽ لمػا نسػتخدمو مػف مفػاىيـ ومصػطمحاتخ والتػى تعػد حقيقػة  خ والسػعى إلػى التحديػد"التوضيح"

بمثابة "العممة الفكرية" التى نتعامؿ بيا فى سوؽ الثقافػة والتعمػيـخ مثممػا نتعامػؿ بالعممػة النقديػة فػى 
عالـ الحياة واالقتصاد والتجارةخ وكما أف المعامبلت الحياتية تكوف أصح باالتفاؽ عمى سعر محدد 

 .ةخ فكذلؾ األمر بالنسبة لما نستخدـ مف مفاىيـ ومصطمحاتلمعممة النقدي
عمػى  –لكفخ لنفترض أف لدينا لغة جيدة ودقيقة فيما يختص بالتعميـخ فيؿ يضمف لنػا ىػذا  

ا فػى ذلػؾخ واألمػر ا لو؟ إف ىناؾ شكً ا لمسارات التعميـ وتطويرً تصحيحً  –المستوى العممى والواقعى 
ف أف األخطػاء السػموكية ناتجػة عػف أخطػاء فكريػةخ فػاذا صػححنا شبيو ىنا بما كاف يزعمو سقراط م

الفكر ضمنا تصحيح السموؾخ فكـ فى حياتنا العديد مف الناس الذيف يعمموف جيدا الفكرة الصحيحة 
والمفيػػـو السػػميـخ ومػػع ذلػػؾ فػػيمكف ليػػـ أف يسػػتمروا فػػى االنحػػراؼ السػػموكىخ ذلػػؾ ألف المسػػألة ال 

ى والتحديػػد الفمسػػفىخ فينػػاؾ سػػياقات ثقافيػػةخ ومتغيػػرات مجتمعيػػة تتوقػػؼ فقػػط عمػػى الوضػػوح المنطقػػ
 .اخ وىى عند ىذا تنتج ما قد يختمؼ عند ذاؾا وأبدً متحركة دومً 

أما فمسفة التربية الماركسيةخ فقد ال يكوف األمر بحاجة إلى مناقشات طويمػة لبيػاف مػا كػاف  
أنيػػػا وجػػػدت الفرصػػػة سػػػانحة ببيػػػا مػػػف "عػػػور"خ ذلػػػؾ أنيػػػا ربمػػػا تميػػػزت عػػػف  يرىػػػا مػػػف فمسػػػفاتخ 

خ ثػػـ إذا بيػػا يف مػػف البشػػر مػػا يزيػػد عمػػى نصػػؼ قػػرفخ حتػػى لقػػد حكمػػت حيػػاة مئػػات المبليػػلتطبيقيػػا
اخ عمػػى الػػر ـ ممػػا حاولػػو بعػػض أنصػػارىا مػػف التمػػاس العػػذر ليػػا بػػالقوؿ أف مػػا ا مػػدويً تسػػقط سػػقوطً 

 .ظؿ صحيحةفت –فى رأييـ  –اخ أما النظرية سقط ىو "التطبيؽ" الذى لـ يكف سميمً 
والحؽ أف الخطأ القاتػؿ فػى التربيػة الماركسػية أنيػا اعتمػدت عمػى أسػموب يقػوـ عمػى القيػر  

ابتغاء الوصوؿ إلى عالـ الحرية الحقيقية كما قػالوا خ وىػو منطػؽ يفتقػد السػبلمة والصػحة خ تعكسػو 
حت ظبلؿ القيػر المقولة الشييرة المؤكدة بأف الشوؾ ال ينبت عنبا خ فالذيف يعيشوف عقودا طويمة ت

واالسػػتبداد تتخمػػؽ لػػدييـ سػػموكيات المقيػػوريف ومػػا تتضػػمنو مػػف جػػبف وخػػوؼ وسػػمبية وشػػؾ ونفػػاؽخ 
 ينتج حرية حقيقة فيما بعد؟  فكيؼ يكوف ىذا وذاتؾ سبيبلً 

ا خ وبدايػػػة زحػػػؼ الفكػػػر االشػػػتراكى عمػػػى مصػػػرخ ظيػػػر مػػػا أصػػػبح معروفًػػػومنػػػذ السػػػتينيات 
نسػػاف المػػتعمـ وكأنػػو يتعامػػؿ مػػع سػػمعة خ وأصػػبحت المسػػألة بتخطػػيط التعمػػيـ خ الػػذى تعامػػؿ مػػع اإل

مسػػػألة أعػػػداد تػػػدخؿ وأعػػػداد تخػػػرج مػػػف  يػػػر عنايػػػة واضػػػحة بمػػػا يحػػػدث داخػػػؿ المػػػتعمـ نفسػػػو مػػػف 
خضػػػاعيا لممػػػنيج اتجاىػػػات وقػػػيـ خ حيػػػث كػػػاف الػػػرد دائمػػػا ىػػػو أف ىػػػذه جوانػػػب يصػػػع ب قياسػػػيا وا 

األولػى  تقراء نتػائج تطبيػؽ الخطػة الخمسػيةا مػف خػبلؿ اسػخ وىو األمر الذى يتضػح لنػا جيػدً العممى
خ إال قمػػػيبلً خ عمػػى سػػبيؿ المثػػػاؿخ حيػػث لػػـ يتغيػػػر "المنطػػؽ" الحػػاكـ ٜ٘ٙٔ-ٜٓٙٔفػػى مصػػر مػػػف 

 وعمى مستوى النظرخ ال عمى مستوى التطبيؽ.
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ا يعمػػػؿ فػػػى مجػػػاؿ حصػػػر ا كمًيػػػلقػػػد جػػػاء التخطػػػيط فػػػى مرحمػػػة انتشػػػاره األولػػػى تخطيًطػػػ  
 .وزيع الميزانية السنويةخ واىتـ بمغة األرقاـ واألساليب اإلحصائيةالمطالب التعميمية ورصد وت

وعمى الر ـ مف بساطة ىذه الوظيفةخ فقد فشؿ التخطيط الكمى فى معظػـ الػدوؿ وبالػذات   
 .فى دوؿ العالـ الثالثخ ويرجع ذلؾ إلى سوء التقدير 

لتخطيط الثابتة عمى لقد كانت ليجة التخطيط قويةخ تحمؿ الثقة فى نفسياخ وتدعى قدرة ا  
وقدـ التخطيط صيا ات حسابية لممتطمبات فى األفراد والنقود  .التحديد والتحكـ وحسف التوقع

 .واألدوات التى تستدعييا السياسات التعميميةخ وتمشى بيا الخطط التربوية
د التوقع عف الواقعخ وصاحب الخطط كثير مف الشطط خ لـ ينجح والذى حدثِ أف بعُ  

 ى الوصوؿ بنسب االستيعاب فى التعميـ اإللزامى إلى المستويات وفؽ المعدالت التىالتخطيط ف
خ ولـ يستطع أف يجنب اإلدارة التربوية ضيؽ االختناقات وضعيا وطبقا لمسنوات التى حددىا

المالية التى شمت حركة التعميـخ وكـ حذر فى كثير مف الدوؿ مف نقص المخرجات حتى لقد 
 .لمتعمميفتفشت البطالة بيف ا

ومف الناحية الكيفية فقد اىتمت خطط التعميـ باألطر اإلجمالية لمحركة التعميمية المعبرة   
عف زيادات فى التسجيؿ الطبلبىخ وارتفاع نسب التدفؽ الصفىخ ونمو متصاعد فى أعداد 

كة الخريجيف عمى طوؿ المراحؿ الدراسيةخ ولـ تيتـ بدرجة مماثمة بالقيمة الجوىرية ليذه الحر 
الرقمية خ فتزايد معدالت التسجيؿ يخفى وراءه نسبة كبيرة مف المحروميف الذيف تحوؿ بينيـ وبيف 

أو يذلؿ عقباتيا  االلتحاؽ بالتعميـ ظروؼ اجتماعية واقتصادية وثقافية خ لـ يكشؼ عنيا التخطيط
راسبيفخ وبيئات خ كما أف نسب النجاح والترفيع لـ تبيف نوعية الناجحيفخ وىوية الويقير صعوباتيا

 ٓالمتسربيف
دوف األخػػذ بعػيف االعتبػار الفػػروؽ   خواسػتعار التعمػيـ المػنيج المنظػػومى مػف عػالـ اليندسػة 

ليػا  الواضحة بيف عالـ المادة وعالـ اإلنسافخ وأصػبح ينظػر إلػى النظػاـ التعميمػى باعتبػاره منظومػة
ؿخ ثـ تتفاعؿ ىذه المدخبلت بعضػيا مدخبلت" تتمثؿ فى التبلميذخ والتجييزاتخ والمعمميفخ والتموي"

مع بعض مػف خػبلؿ "عمميػات"خ ليكػوف لنػا فػى النيايػة "مخرجػات" متمثمػة فػى التبلميػذ المتخػرجيفخ 
 ٓخ أو  يره مف المصانعا كما ىو األمر فى مصنع سيارات مثبلً تمامً 

لكػػف ىػػذا الفكػػر المنظػػومى قػػد ال يتوقػػؼ طػػويبل عنػػد مواصػػفات كػػؿ مػػف ىػػذه المػػدخبلتخ  
معمموف ليسوا مجرد أفراد تخرجوا مف كميات إعداد المعممػيف وحصػموا عمػى مػؤىبلت مينيػة تتػيح فال

عػػف  ليػػـ فرصػػة ممارسػػة التػػدريسخ بػػؿ كػػؿ مػػنيـ "شخصػػية" إنسػػانية ليػػا أبعادىػػا المختمفػػةخ فضػػبلً 
 التساؤؿ الذى يمكف أف يثار: بأى كيفية تـ إعداد ىؤالء؟ 

 ...اصر المدخبلتواألمر نفسو بالنسبة لكؿ عنصر مف عن 
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إف مػف السػػيؿخ عنػد إقامػػة مصػنع لمثبلجػػات أو السػيارات أو  يرىمػػا أف نحػدد المواصػػفات  
الدقيقة لممدخبلتخ ومف اليسير قياسيا والتأكد مػف مػدى توافرىػاخ وبالتػالى التأكػد إلػى حػد كبيػر مػف 

خ ية فى نظاـ التعمػيـدخبلت اإلنسانالنتائج المتوقعة فى المخرجاتخ لكف ىذا أمر عسير بالنسبة لمم
 .حيث ال تتجاوز القياسات الموضوعة حدودا ضيقة فى ضماف صدؽ التقدير والتقييـ 

نمػا كػؿ واحػد مػف والمخرجات ليست "عددً   ا" مف الخريجيفخ يحصػى بػاآلالؼ أو المئػاتخ وا 
خ حولػةخ متغيػرة خ متىؤالء الخريجيف ىو منظومة كمية مف القيـ واالتجاىػات والميػوؿ بعيػدة األ ػوار

 .متباينةخ بيف فرد وآخر
إف موقفنا ىنا مف كؿ مف السموكية والفكر المنظومى ال نقصد بو التشػكيؾ الكامػؿخ إذ ال   

كيػد ه كؿ منيما مف خطوات عمى طريؽ الضبط العممىخ لكف  ايػة مػا نػود التأحرز يمكف إنكار ما أ
ا ال جانػػػػبخ لكنيمػػػا أبػػػػدً  جانػػػب" أو أكثػػػػر مػػػف" عمػػػػى "بعػػػػض الضػػػوءعميػػػو ىػػػػو أنيمػػػا ربمػػػػا ألقيتػػػا "

يسػػتطيعاف الػػزعـ بتقػػديـ الصػػورة الكميػػة والتفسػػير الكامػػؿخ والثقػػة فػػى التغييػػر والتطػػوير فػػى الطريػػؽ 
لػى الكػوفخ يحػوؿ  الذى نأمؿ ونطمحخ ألف قصور ما يستنداف إليو مف نموذج فكرى إلى اإلنسػاف وا 

 .بينيما وبيف ذلؾ
لماركسػيةخ ىػى الفمسػفة النقديػةخ التػى ظيػر وعرؼ فكرنا التربوى فمسفة أخػرى قامػت عمػى ا 

ا بػػالمعنى أيًضػػ –لمماركسػػية التػػى كانػػت تعبػػر  –بػػالمعنى السياسػػى  –أنيػػا قػػدمت الطبعػػة الغربيػػة 
 .عف المعسكر الشرقى –السياسى 
ف شػرً ا فخيػرً الميزة الميمة لمنقديةخ ىو كشفيا عف "تبعية التعميـ" لمنظاـ القػائـخ إف خيػرً و   ا ا وا 

يػػث يحػػرص النظػػاـ القػػائـ عػػف طريػػؽ مػػا عػػرؼ "بػػرأس المػػاؿ الثقػػافى"خ وىػػو جممػػة نتػػائج اخ بحفشػػرً 
التفاعبلت القائمة بيف العناصػر األساسػية فػى الجماعػةخ فمثممػا يمكػف لصػاحب رأس المػاؿ المػادى 
أف يييمف ويسيطرخ كػذلؾ فػاف الطبقػة أو النظػاـ أو الدولػة تسػتطيع أف تحكػـ قبضػتيا عمػى التعمػيـ 

الطريػػؽ الػػذى تريػػد بسػػيطرتيا عمػػى أجيػػزة اإلنتػػاج الثقػػافى واإلعبلمػػىخ وتكػػوف وظيفػػة  وتسػػيره فػػى
التعمػػػيـ ىػػػى إعػػػادة إنتػػػاج المجتمػػػع بالصػػػورة نفسػػػيا التػػػى ترسػػػخ التراتػػػب الطبقػػػىخ واسػػػتمرار القػػػوى 

 .المسيطرة عمى السيطرة 
يا الوحيد حوؿ المشكمة بالنسبة ليذه الفمسفةخ مثميا مثؿ كؿ فمسفة  ربيةخ ىى دورانخ لكف  

اإلنسػػاف وتألييػػوخ بحيػػث يعػػد ىػػو الغايػػة وىػػو الوسػػيمةخ فمػػيس ىنػػاؾ مػػا وراءهخ أو بمعنػػى أصػػح مػػا 
فوقو مػف قػوة إلييػةخ ومػف ىنػا فػبل مكػاف واضػح لمتركيػز عمػى المنظومػة األخبلقيػةخ وال حػديث عػف 

خ وىػو التنميػةخ وىػى خ فمػا يشػغؿ اإلنسػاف ىػو اإلنتػاجخ وىػو العمػؿمف اإلعػداد ليػا دَّ حياة أخرى البُ 
أف تتحػػوؿ إلػػى "وسػػائؿ" تجعػػؿ مػػف الػػدنيا مزرعػػة  دَّ خ لكنيػػا فػػى النيايػػة الُبػػمقاصػػد ال يمكػػف إنكارىػػا

 .لآلخرة 
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عػػف ىػػذا خ فػػاف المدرسػػة النقديػػة ركػػزت عمػػى نقػػد النظػػاـ الرأسػػمالىخ وتعريػػة عيوبػػو  وفضػػبلً  
 بديمة.تنجح فى أف تقدـ الصورة ال وسمبياتخ وكشفت أخطارهخ لكنيا لـ

اإليديولوجية" العالميػة التػى تسػعى إلػى " ىى "وفى الفترة الحاليةخ حيث أصبحت "العولمة  
خ فيمػا سػمى التسيدخ تعالت األصواتخ التى عرؼ رأييا الطريػؽ إلػى اكتسػاب المشػروعية المؤسسػية

ره "اإللو باعتبابالجودة" ومعاييرىاخ فيذا مظير صارخ لمنموذج الغربى الذى يتمحور حوؿ اإلنساف "
ليتو إنساف كما فطره اهلل خ بؿ ىو اإلنساف ذو الطبيعة المادية المسطحة بغير منظومػة الجديد"خ ويا

 .قيمية حاكمة واتصاؿ بالخالؽ يوجو ويرشد
والحػػديث طويػػؿ بالنسػػبة لمػػا يػػراد مػػف معػػايير الجػػودة فػػى التعمػػيـ مػػف حيػػث االعتمػػاد عمػػى  

ينػػة كثيػػرا لممجتمػػع العربػػى اإلسػػبلمىخ فػػى ظػػؿ منافسػػة معػػايير مسػػتمدة مػػف مجتمعػػات وثقافػػات مبا
ضػػاريةخ تحػػت رايػػة العولمػػةخ الفػػائز فييػػا ىػػو الػػذى يػػوفر فػػى متعمميػػو ومؤسسػػاتو التعميمػػى معػػايير 

خ ظؿ " المعػايير" التػى ينػادوف بيػاا أف يتغمب المنتج التعميمى الغربى فى الجودةخ ومف المتوقع سمفً 
كانػػات تفػوؽ  ربػى واضػػحخ وفػى مقدمتػو التفػػوؽ األمريكػىخ فػػى حيػث تشػير كافػػة المؤشػرات إلػى إم

 .ظؿ حالة وىف وتخاذؿ يعيشيا العالـ العربى واإلسبلمى
ا مف األدبيات المنشورة حػوؿ النظػاـ الجديػد الػذى حاولػت الواليػات عمى أية حاؿخ فاف كثيرً  

ولية عولمتوخ أى نشره عمى المتحدة األمريكيةخ ومف ورائيا كثير مف البمداف األوربية والمنظمات الد
الصػػػعيد العػػػالمىخ تؤكػػػد أنػػػو نظػػػاـ يتوجػػػو نحػػػو اقتصػػػاديات السػػػوؽ ومػػػا يتصػػػؿ بيػػػا مػػػف تنظيمػػػات 

ف مف ركػائز خ إذ إوتدابير تجعؿ مف التعميـ وسيمة لخدمة االقتصاد والسياسة بصورة سافرة ومباشرة
طػبلؽ العنػاف لمسػوؽ ىذا النظاـ الجديد المرتبط بالسوؽ تفكيؾ األنظمة التعميميةخ أى  إزالة القيود وا 

الرأسػػمالى التعميمػػى فػػى المنافسػػة الحػػرةخ واعتمػػاد مبػػدأ اختيػػار األىػػؿ لممدرسػػةخ وخصخصػػة النظػػاـ 
التعميمى الحكومىخ وما يرافػؽ ذلػؾ مػف ترتيبػات مثػؿ المحاسػبية الرأسػمالية الربحيػةخ والتركيػز عمػى 

اخ ومقارنتيػػا ببعضػػيا عمػػى صػػعيد األفػػراد سػػمفً  النتػػائج فػػى المػػواد الدراسػػية بواسػػطة معػػايير محػػددة
 وعمى صعيد الواليات والعالـ كمو.والمدارسخ 
ويمفػػػت   كمػػػاؿ نجيػػػب  فػػػى دراسػػػتيو المتػػػيف قػػػدميما إلػػػى مػػػؤتمر إصػػػبلح التعمػػػيـ بمكتبػػػة  

اإلسكندريةخ ومؤتمر اإلصبلح التربوى بجامعة المنصورة خ نظرنا إلى أف نظريات "تفكيؾ" األنظمة 
اقتصػػاديةخ تنقػػؿ ركػػائز  –ض مشػػروعات لئلصػػبلح التربػػوىخ بػػؿ إنيػػا تعبيػػرات سياسػػية ليسػػت محػػ

التغيير التربوى وتسمميا إلػى القػوى االقتصػادية والسياسػية المييمنػة التػى تػتحكـ فػى شػئوف التعمػيـخ 
ومػػف ثػػـ فػػاف "تفكيػػؾ" األنظمػػة التعميميػػة ال يتحاشػػى قضػػايا التعمػػيـ فحسػػبخ بػػؿ إنػػو يتجاىػػؿ كافػػة 

التربيػػة والتعمػػيـ المعروفػػة حتػػى اليػػوـخ وينبينػػا إلػػى أنػػو يجػػرى تفكيػػؾ المؤسسػػات التعميميػػة  معػػانى
المػػػدارس التجريبيػػػةخ خ و الجامعيػػػةخ وقبػػػؿ الجامعيػػػة فػػػى مصػػػرخ عػػػف طريػػػؽ أنظمػػػة التعمػػػيـ المفتػػػوح

المغػػات منيػػا والعاديػػة داخػػؿ نظػػاـ التعمػػيـ الرسػػمىخ واإلعػػبلف عػػف إنشػػاء جامعػػات اسػػتثمارية فػػى 
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إلخخ فجميػع ىػذه الحػاالت تمثػؿ ...ف الجامعية خ والتوسع المتسارع فى سوؽ التعميـ الخاص أحضا
 إرىاصات تفكيؾ النظاـ التعميمى المصرى!

حيػث "  واألىـ مف كػؿ مػا سػبؽخ أف تطبيػؽ مبػدأ القيػاس بواسػطة معػايير التعمػيـ "القوميػة  
عالميػػة  ييػػدد مقتضػػيات العدالػػة بػػيف تػػوحى بقوميتيػػا بينمػػا ىػػى فػػى الحقيقػػة مسػػتمدة مػػف المعػػايير ال

فػػػالفكرة الرئيسػػػية لممعػػػايير كمػػػا  المدرسػػػيف والطػػػبلبخ والمػػػدارس ذوى النوعيػػػات والقػػػدرات المتفاوتػػػةخ
خ تيدؼ إلى القياس النمطى ألداء المعمميف والطبلب منذ سنوات قميمةيا فى مصر يلإ الدعوة تجر 

جتماعيػػػة ليػػػؤالءخ أو تػػػاريخ ومػػػوارد وقػػػدرات والمػػػدارسخ بغػػػض النظػػػر عػػػف الخمفيػػػة االقتصػػػادية واال
ويجػب  .ىؤالء المعمميف ومدارسيـخ جميعيـ ببل استثناء مطالبوف بتحقيؽ مسػتويات اإلنجػاز نفسػيا

أف ال يغيػػػب عػػػف أذىاننػػػػا أف عممػػػاء التقػػػػويـ والقيػػػاس التربػػػػوى يؤكػػػدوف أنػػػػو حيػػػث أف أداء األفػػػػراد 
 نيـخ فػػاف المطمػػوب أف يكػػوف كػػؿ شػػ  قػػاببلً والمؤسسػػات يكشػػؼ عػػف االختبلفػػات والفػػروؽ فيمػػا بيػػ

ا معػػػو قبػػػؿ إجػػػراء عمميػػػة القيػػػاسخ حتػػػى يمكػػػف أف نصػػػنؼ لمقيػػػاس مػػػع كػػػؿ شػػػ  آخػػػرخ أى متكافًئػػػ
 .بنفس المقاييس األشياء بنفس المقياس ويكوف كؿ فرد مسئوالً 

ويجػػػب أال ننسػػػى أف متوسػػػط درجػػػات الطػػػبلبخ ال يػػػرتبط بقػػػوة بالمدرسػػػة وظروفيػػػا ومػػػدى  
ا بالتركيبة االقتصادية واالجتماعية لمطبلب داخؿ المدرسةخ ومػا بالمعايير فحسبخ بؿ أيضً التزاميا 

لـ يتـ مقارنة المدارس ذات الفئات االجتماعية المتشابية مف التبلميذخ فاف نتائج االختبارات سوؼ 
 .تقدـ معمومات مضممة عف كفاءة المعمميف وفاعمية المدارس

قيػػػاس فاعميػػػة المدرسػػػة التجريبيػػػة فػػػى القػػػػاىرة  – مػػػػثبلً  –ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرىخ ىػػػؿ يمكػػػف  
اخ معظػػػـ متطمبػػػات التعمػػػيـ مػػػف مرافػػػؽ تقريًبػػػ –والمخصصػػػة ألبنػػػاء الطبقػػػة الوسػػػطىخ ويكتمػػػؿ ليػػػا 

وقاعات وتجييزات ومعمميف وفئة مف صفوة الطبلبخ بنفس المقياس الذى تقـو عمى أساسو إحػدى 
دارس الريفيػة التػى يرتادىػا أبنػاء األسػر الفقيػرةخ فػى مدارس الفترتيف فى منطقة عشػوائية باحػدى المػ

 مباف متيالكة شبو خربةخ وتقدـ خدمة تعميمية ضعيفة المستوى أو سيئة؟ 
ليس مف العسػير عمينػا أف نتوقػع أف حركػة القيػاس عمػى أسػاس المعػايير التعميميػة الجديػدة  

ارس األ نيػاء  مػدارس المغػاتخ سوؼ تزيد مف الفجوة بػيف مػدارس األ نيػاء والفقػراء بسػبب قػدرة مػد
المػػدارس التعاونيػػة والقوميػػةخ المػػدارس التجريبيػػةخ المػػدارس الخاصػػةخ والمػػدارس الدوليػػة  عمػػى إدارة 

ا أف التقػويـ الشػامؿ لممدرسػة وتنفيذ إجراءات القياس وتطبيؽ المعايير لصالحياخ ومف المتوقع أيًضػ
ه فى مدارس األ نياء بواسػطة معممػيف مػدربيف الذى يتـ داخميا بمعرفة المدارسخ سوؼ يجرى تنفيذ

اخ وربما بواسطة مستشػاريف أجانػب فػى بعػض مػدارس المغػاِتخ يقومػوف بتػوفير خطػط تفصػيمية جيدً 
ا لتأكيد التقدـ فى االلتزاـ بمعايير األداء ومستوياتياخ فى حيف أف معظـ مدارس يجرى تنفيذىا تباعً 

 .ىذه المستويات مف الدعـ الحكومى بالخبراءالفقراء مف المحتمؿ أال يتوافر ليا مثؿ 
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ا ىو ىذا التطػوير المزعػـو لكميػات التربيػة فػى مصػر حقً  منذ سنوات قميمةحدث وأخطر ما  
تػـ حػػذؼ خ حتػى تكتمػؿ الػدائرة الجينميػةخ التػػى تحػيط بعمميػة بنػاء إنسػاف ىػػذه األمػةخ ففػى المخطػط

فقػػد معممونػػا ذاكػػرتيـ التربويػػةخ فػػبل يػػروا إال التػػاريخ : حتػػى ي ...كػػؿ مػػا يتصػػؿ بالتػػاريخخ والفمسػػفة 
االتعػػاظ" و "االعتبػػػار"خ والفمسػػػفة: حتػػى يفقػػػد معممونػػػا يفتقػػػدوف القػػدرة عمػػػى المقارنػػػة و "الحاضػػرخ ف

عمميػة إعػداد المعمػـ  القدرة عمى النظر الكمى الشامؿ الذى توفره الدراسػة الفمسػفية التربويػةخ وتتحػوؿ
ا" بػالمعنى ا فى "التدريس"خ لكنػو يعجػز عػف أف يكػوف "مربًيػف ماىرً صنايعى" فقط قد يكو إلى إعداد "

 عف أف يكوف صاحب رسالة ال مجرد "صنايعى"!! الكمى المتكامؿ الشامؿخ فضبلً 
عانػات   ومما ال ينبغى إ فالو أف برامج ما سمى بالتطوير لكميػات التربيػة مولػت بقػروض وا 

اؾ حػرص أجنبػى عمػى تطػوير التعمػيـ الجػامعى أجنبيةخ دفعت البعض إلى أف يتساءؿ: إذا كاف ىن
 إلخ؟ ...فى مصرخ فمـ لـ نر برامج مماثمة لمتعميـ الطبى أو اليندسى أو العممى أو الزراعى 

ا عػػف كثيػػرً  –ربمػػا  –إف اإلجابػػة تكمػػف فػػى أف مثػػؿ ىػػذه الػػدوائر المعرفيػػة والتطبيقيػػة تبعػػد  
التنميػةخ ممػا يبعػث دمػاء قػوة فػى عػروؽ األمػةخ  ا عمى مستوىاليوية والذاتية والثقافةخ وتنش  تطورً 

أما كميات التربيةخ ففييا "إعادة تشكيؿ" لعقوؿ مف سوؼ يتولوف إعادة صيا ة وتشكيؿ مبلييف مف 
 أبناء األمة وىـ بعد صغار يسيؿ تشكيميـ بالكيفية المرادة!!

 تمثؿ (221: 2030)إبراىيـ رضا وآخروف، ولمدكتور محمد طو دراسة ميمة فى  
محاولة لدراسة تطور مفيوـ الذكاء وقياسو فى اإلطار الحضارى الغربىخ وسعت لمكشؼ عف 
خ وكيؼ تؤثر التحيزات اإليديولوجية والسياسية وأوجو  االفتراضات الكامنة وراء تطور ىذا المفيـو

ثر باألرقاـخ ويمتحؼ أالجدؿ االجتماعيةخ والتحيزات الشخصيةخ فيما يبدو أنو عمـ موضوعى يت
عباءة الموضوعيةخ وما يترتب عمى ىذه التحيزات مف نتائج وعواقب عمى الصعيديف العممى ب

 واالجتماعى.
وقد نبعت دراسة الدكتور محمد طو مف اقتناع بأف البحث العممى ليس عممية تتـ فى  

 –الفراغخ وبأنو ال يمكف فيمو بمعزؿ عف العوامؿ المحيطة بالباحث والسياؽ السياسى 
الذى يعيش فيوخ فالباحث ليس ذلؾ اإلنساف الذى يعيش فى برج عاجى يطور أفكاره  االجتماعىخ

ا بر بتو فى تطوير مجالو البحثى واإلضافة إليو فقطخ بؿ إنو إنساف لو ويختبر فروضو مدفوعً 
تحيزاتو وىموموخ ويعيش فى زمف معيف وعمى أرض معينة. ىذه التحيزات واآلراء المسبقة واألوىاـ 

ال يمكف لمباحث أف ينزعيا مف نفسو بشكؿ آلى عمى باب معممو قبؿ أف يدلؼ إليوخ  والطموحات
 ا تصحبو فى مجاؿ عمموخ كما تصحبو فى حياتو الشخصية.بؿ ىى موجودة دائمً 

ويتسؽ ىذا االتجاه مع تأكيد عمـ النفس المعرفى عمى أف اإلنساف ال يتعامؿ مع ما تتصؿ  
ا يصر "الموضوعيوف"خ بؿ إف ما يصؿ إلى الحواس ليس إال إليو الحواس بشكؿ نقى ومباشرخ كم

المادة الخاـ التى تخضع لمعديد مف عمميات "التنقية" والضبط واالنتقاء التى تحدد ما يصؿ إلى 
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الوعىخ وىذه المعالجة ىى أساس التفرقة بيف اإلحساس  أى المثيرات الفيزيقية الموجودة فى العالـ 
 س  وبيف اإلدراؾخ أى تفسير اإلنساف ليذه المثيرات وتعاممو معيا.الخارجى كما تصؿ إلى الحوا

وعمى أساس ىذا الفيـ لطبيعة العمـ ودور العوامؿ الشخصية واالجتماعية فى البحث  
ا فى فيـ طبيعة وتاريخ ومستقبؿ أى عمـ مف العموـخ ا أساسيً العممى يصبح فيـ ىذه العوامؿ مكونً 

قتصر األمر عمى سرد الوقائع وبياف القوانيف األساسيةخ دوف ا إذا اويصبح فيـ أى عمـ ناقصً 
التطرؽ إلى السياؽ االجتماعى التاريخى ليذا العمـ ولؤلطر المعرفية التى انطمؽ الباحثوف فيو مف 

 خبلليا.
وقد تتبع الباحث جيود األباء األوائؿ الذيف أسسوا لدراسة اختبارات قياس الذكاءخ منذ أف  

فى الواليات المتحدةخ  Termanتيرماف" و" Goddardخ و"جودارد" " Binetسىبدأ "بينيو الفرن
"سيريؿ بيرت" ػ وما أثارتو بعض الجيود مف عواصؼ ومناقشات وحواراتخ بمغت ذروتيا بالنسبة ل

Burt  بصفة خاصة بعد وفاتوخ حيث كشفت عف زيؼ بعض بحوثو ودراساتوخ وكؿ ذلؾ بفعؿ ما
سعى إلثبات "وراثية" الذكاءخ ومف ثـ فالطبيعة اإلنسانية الفطرية حرص عميو كثير مف ىؤالء مف 

تكوف ىى التى قضت بكذا وكذاخ وبالتالى تقؿ الثقة بما يوضع مف برامج تربوية لمنيوض 
وخاصة ىؤالء الذيف ينحدروف إلى مستويات  خبالمستوى العقمى والعرفى لكثير مف األطفاؿ

 (:210محمد طو: )االنتياء إلى نتائج مثؿ خمف كؿ ىذا اجتماعية متواضعة لمغايةخ وكاف اليدؼ
إذا كاف السود أقؿ ذكاء مف البيضخ فاف عدـ المساواة يمكف ردىا إلى الفروؽ البيولوجية  -ٔ

 وليس إلى السياسات االجتماعية.

ذا كانت الفروؽ فى الذكاء ا لمنجاح فى الدراسة والحياةا أساسيً إذا كاف الذكاء محددً  -ٕ خ وا 
 ا ال يمكف تجنبو.ف عدـ المساواة فى النواحى االجتماعية والتربوية تبدو شيئً وراثيةخ فا

يترتب عمى وراثة الذكاء تقويض برامج التربية التعويضية التى تيدؼ إلىتصحيح أوجو  -ٖ
 القصور االجتماعية والتربوية.

 عميـ محدود و ير أكاديمى.تيترتب عمى كوف السود أقؿ ذكاء أف يحصموا عمى  -ٗ

إلى ىذه المضاميف الميمة التى تزامف ظيورىا مع تصاعد الجدؿ الذى دار حوؿ  وبالنظر 
أعماؿ  بيرت خ لـ يكف مف الغريب أف نشيد ردود فعؿ قوية سعت إلى بدء عممية مراجعة وتقييـ 
لمتراث السيكموجى حوؿ الفروؽ بيف الطبقات واألجناس فى الذكاءخ بؿ أدى ذلؾ إلى اعتبار 

ترية فى نظر البعض الفتة ازدرائية لؤلطفاؿ المنحدريف مف جماعة األقميات االختبارات السيكوم
اخ إلى الحد الذى جعؿ بعض الواليات األمريكية تحظر استخداـ اختبارات الذكاء والمعوقيف عقميً 

فى المدارس العامة نتيجة ظيور عيوب خطيرة عند استخداـ ىذه االختبارات فى اتخاذ القرارات 
ؽ بأعضاء الجماعات الفقيرة واألقميات الذيف يتمقوف تعميما خاصا بثقافتيـخ مما خاصة فيما يتعم

 يحوؿ دوف نجاحيـ فى المجتمع األمريكىخ ويؤدى إلى حصوليـ عمى نسب الذكاء المنخفضة.
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ما يتصؿ بما تقوـ بو مناىج  (2: 3992ىدى عبد السميع، )وفى اإلطار نفسوخ درست  
ذلؾ أنوخ إذا كاف اختيار المنيج يتضمف تفضيبلت قيمية معينةخ التعميـ مف صور تحيز مؤكدةخ 

فاف اختيار محتوى أى مقرر دراسى يخضع لنفس التفضيبلت القيمية المتضمنة فى إيديولوجية 
المجتمع والتى توجو نظمو السياسية واالجتماعية واالقتصاديةخ بؿ إنيا تخضع كذلؾ لتفضيبلت 

الفمسفىخ وعمى المستوى النظرىخ وعمى مستوى الممارسات واضع المقرر نفسو. فعمى المستوى 
الفعمية داخؿ المؤسسة التعميمية يوجد ما يمكف تسميتو بالتقاليد االنتقائيةخ أى انتقاء بعض 
العناصر مف الثقافة نقميا عمى أنيا الثقافة أو الماضى الذى لو أىمية. وىذه االنتقائية ىى األساس 

ضر تختار بعض المعانى والممارسات ويتـ تأكيدىاخ أما البعض والمرجعخ فمف الماضى والحا
أو يعاد  خاآلخر فييمؿ ويستبعد. بؿ واألكثر أىمية مف ذلؾ أف بعض المعانى يعاد تفسيرىا

وضعيا فى أشكاؿ تساند وتعضد األفكار السائدة فى حقبة زمنية معينةخ فالمعرفة التى تنقؿ مف 
ف بيف كـ ىائؿ مف المعارؼ المتاحة فى مجتمع محددخ ومف خبلؿ المؤسسات التعميمية اختيرت م

ثـ ال يمكف توقع أف تتصؼ الكتب المدرسية بالحيادية والموضوعيةخ خاصة حينما نعرؼ أف 
المدرسة بطبيعتيا مؤسسة تربوية أقاميا المجتمع ورصد ليا الموارد المالية والبشريةخ مف أجؿ 

مف حؽ المجتمع عمى المدرسة أف تكوف عونا لو عمى اخ ولذا تربية النشء وتطبيعيـ اجتماعيً 
نجاز أىدافو وخططو تجاه المستقبؿ. وقد تختمؼ درجة التحيز ومدى وضوحو مف  تحقيؽ فمسفتو وا 
مرحمة تعميمية إلى أخرىخ فمف المتوقع أف يكوف أكثر وضوحا ومباشرة فى الكتب المقررة فى 

جامعية والمراجع العامةخ نقوؿ: مف المتوقعخ ثـ ا فى الكتب الالمرحمة االبتدائيةخ وأقؿ وضوحً 
 ا.نضيؼ أف األمر ليس كذلؾ دائمً 

وبطبيعة الحاؿ تنعكس التحيزات والتفضيبلت القيمية فى الكتب الدراسية المقررةخ أو   
ومف ثـ يصبح أىـ الكتب التى يقررىا أحد األساتذة الجامعييفخ أو يوصى بيا كمراجع فى مقررهخ 

نما يحالكامنة فى المقررات الدراسيةخ فجدر دراستيا موضوع النماذج المعرفية ى تالموضوعات الت
سواء فى التاريخ أو الجغرافيا أو المطالعة أو حتى فى  خا مايقرر أحد األساتذة أف يضع مقررً 

وأف يكوف ىناؾ نموذج كامف يتـ عمى أساسو تحديد أىداؼ المقررخ  دَّ العموـ الطبيعيةخ فانو البُ 
 خ وماذا يتـ تيميشو؟ا يتـ استبعاده وماذا يتـ تأكيدهيتـ إبقاؤه وماذ وماذا

عمى كتب المطالعة التى درست فى ( 1)ىدى عبد السميع: ففى دراسة أجرتيا الباحثة  
ى القيـ واالتجاىات خ لمتعرؼ عمٜٚٚٔخ وتمؾ التى درست عاـ ٕٜ٘ٔالمرحمة االبتدائية قبؿ عاـ 

خ تحيزات قيمية معينة فى كؿ مجموعة مف اتحميؿ محتواىخ تبيف مف خبلؿ الكامنة فييا
خ مف ٕٜ٘ٔالعة العربية المستخدمة قبؿ المجموعتيفخ فعمى سبيؿ المثاؿخ تعرضت كتب المط

باتو التاريخية خ تاريخ مصر فى امتداده الزمنى الطويؿ وحقخبلؿ الموضوعات التى احتوتيا
مصر الفرعونيةخ ومصر اإلسبلمية العربيةخ خ ففى ىذه الكتب نجد إشارات إلى ماضى المختمفة
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خ دوف تقميؿ مف أىمية أى حقبةخ ودوف التيويف مف شأنيا.  ٓٓٛٔومصر الحديثة  ما بعد عاـ 
خ فقد نظرت إلى ماضى مصر بشكؿ مغاير ٕٜٚٔالمطالعة التى درست فى عاـ  أما كتب

ى كتب مطالعة ما قبؿ عاـ وأعادت تقييموخ فمصر الفرعونية لـ تحتؿ المركزية التى احتمتيا ف
ف كاف ما يزاؿ ينظر إلييا كحقبة مضيئة مف تاريخ مصر. أما ماضى مصر العربى ٕٜ٘ٔ خ وا 

خ ياؽ يمجد مف شأنو ويعمى مف قيمتواإلسبلمىخ فقد ناؿ اىتماـ مؤلفى ىذه الكتبخ كما ذكر فى س
ف  كاف قد ناؿ اىتماـ ويؤكد أىميتو وعبلقاتو الوثيقة بحاضر مصر. أما ماضى مصر الحديثخ وا 

مؤلفى الكتبخ وكثرت اإلشارة إليوخ إال أنو فى معظـ األحياف ُنظر إليو كفترة معتمة ومطممة مف 
ا بو أحكاـ تقمؿ مف شأنو. وينسحب نفس الش  عمى اليوية القومية التى ماضى مصرخ وجاء ممحقً 

ينما أكدت الكتب التى حاوؿ مؤلفو كؿ مف مجموعتى الكتب تقديميا لمتبلميذ وتعريفيـ بياخ فب
اليوية  ٕٜٚٔاليوية القومية المصرية برموزىا المختمفةخ أكدت كتب عاـ  ٕٜ٘ٔدرست قبؿ عاـ 

 القومية العربية / اإلسبلمية.
ا أما إذا نظرنا إلى موقؼ مؤلفى ىذه الكتب إلى بمداف العالـ المختمفة خ فنجد اختبلفا أيضً  

ه العالـ الخارجىخ فقد أوضح تحميؿ كتب المطالعة لعاـ ا فى الرؤية والموقؼ تجايعكس اختبلفً 
خ إذا ما قورنت بكتب المطالعة المستخدمة قبؿ عاـ دة اإلشارة إلى البمداف األجنبيةزيا ٕٜٚٔ
ا خ باعتبارىا بمدانً ةخ وبالذات انجمترا وفرنساخ إذ أنيا اقتصرت عمى بمداف أوروبا الغربيٕٜ٘ٔ

 لعربية.استعمرت مصر و يرىا مف الببلد ا
خ كانت انعكسا ٕٜٚٔو نى عف البياف أف التغيرات القيمية التى ظيرت فى كتب عاـ  

لوجية الموجية لممجتمع. ويسرى نفس التغير القيمى عمى كتب و لمتغيرات التى حدثت فى اإليدي
خ ومف ثـ المقررات الدراسية خ فيبلحظ أنيا تقـو ٕٜ٘ٔالتاريخ فى المدارس الثانوية قبؿ عاـ 

فمـ يكف  –عمى سبيؿ المثاؿ  –كيد تاريخ أوروبا وتاريخ مصر القديـ. أما تاريخ الدولة العثمانية بتأ
موضع اىتماـ واضعى ىذه المقرراتخ بؿ عادة ما كانت تذكر باعتبارىا الدولة المسئولة عف كؿ 
مشاكؿ مصرخ بحيث يصبح الفتح العثمانى ىو بداية عصر الظممات الذى يخيـ عمى مصرخ وال 
تفيؽ منو إال عمى مدافع نابميوف التى تأتى لنا بالعمـ واالنفتاح واالستنارة. وتحيز واضعى مثؿ ىذه  
المقررات لمتاريخ الغربى والتاريخ المصرى القديـ أمر واضحخ وبطبيعة الحاؿ كانت العممية 

 (.1ىدى عبد السميع: )مية بأسرىا تتـ داخؿ ىذا اإلطار التعمي
 

 ىواف لغة التعميـ:
ال نبػػػالغ فػػػى قميػػػؿ أو فػػػى كثيػػػر عنػػػدما نؤكػػػد ىنػػػا أف المغػػػة ليسػػػت مجػػػرد حػػػروؼ وكممػػػات  

نما ىى فى الوقت نفسوخ مشبعة بما يسود مجتمعيا  وجمؿ يتواصؿ بيا الناس بينيـ وبيف بعضخ وا 
ا فػػى ىويػػة أى ا أساسػػيً اإلنسػػانى مػػف قػػيـ ومفػػاىيـ واتجاىػػات وعػػادات وتقاليػػدخ وىػػى بيػػذا تعػػد ركًنػػ
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التالى فاف أى وىف يصيبيا يسػرى بالتبعيػة إلػى ىويػة المجتمػعخ ولسػنا بحاجػة إلػى بيػاف مجتمعخ وب
مػػا يكػػوف لػػو المجتمػػع مػػف ارتبػػاؾ وتخػػبطخ وبالتػػالى مػػف ضػػعؼ وتراجػػعخ وقابميػػة لبلسػػتتباع إف ىػػو 

أف اىتمػاـ إلى تياوف فى ترسيخ أركاف لغتو فى التعميـ واإلعبلـ والثقافةخ مع النظر بعيف االعتبار 
جتمع بما يجب أف تكوف عميو لغتو مػف قػوة تتبػدى فػى أف تتصػدر  يرىػا فػى التعامػؿ والتخاطػب م

ال يعنى بأى حاؿ مف األحواؿ تجاىؿ لما قد يكوف مف لغة أو أكثر مف المغات التى تستحوذ عمػى 
 مساحة واسعة مف التقدـ العممى والتقنىخ والحضور الثقافىخ واالنطبلؽ الحضارى.

خ بمػػا وبػػيف  يرىػػا مػػف الكممػػاتبلقػػة دالػػة داخػػؿ الكممػػة المفػػردةخ أو بينيػػا إف المغػػة ىػػى ع 
نيػػة النسػػقية ذات القػػوانيف يشػػكؿ بنيػػة نسػػقية ليػػا قوانينيػػا الداخميػػة الخاصػػة. عمػػى أنػػو بػػر ـ ىػػذه الب

وىريػػػة األولػػػى باإلنسػػػاف. إنيػػػا لغتػػػوخ وىػػػو إنسػػػانيتيا. خ فػػػاف المغػػػة مشػػػروطة بعبلقتيػػػا الجالخاصػػػة
خ إنمػا نقصػد ا ىػو مْولػد الكممػة أو انبثاقيػاا زمنًيػفى البدء كانت الكممةخ ال نقصد بػدءً  :وعندما نقوؿ

محمود )ئتو عبر تطوره التاريخى المتجدد ا مع نشأة الوجود اإلنسانى نفسو وتنشا وجوديً ا تكوينيً بدءً 
 (.9: 3995أميف العالـ،

ا فاإلنسػػاف لػػيس مجػػرد حيػػواف ذخ وليػػإنسػػانية اإلنسػػاف تكتمػػؿ بمغتػػوخ والمغػػة تتحقػػؽ بأنسػػنتيا 
خ أى العبلقػػة النسػػقية بػػيف كممػػات دالػػة ليػػا ف لغػػوى بػػالمعنى الػػذى ذكرنػػاه لمغػػةخ بػػؿ ىػػو حيػػوانػػاطؽ

قوانينيا الخاصة. والداللػة المغويػة ىػى داللػة معرفيػة فكريػة أو انفعاليػة عاطفيػة أو قيميػة أو خياليػة 
 إبداعية أو إشارية موضوعية أو إشارية عممية خالصة.

والمغػػػة اإلنسػػػانية جػػػنس عػػػاـ خ لػػػو فػػػروع وعػػػائبلت وبطػػػوف وتجميػػػات مختمفػػػة ليػػػذا الجػػػنس  
ا بيف ما ىو عاـ مشػترؾ وخػاص مختمػؼ. وتنبػع خصوصػيات ا جدليً العاـخ وليذا توحد المغة توحيدً 

المغة واختبلفاتيا وتنوعيػا مػف اخػتبلؼ الخبػرات واألوضػاع القوميػة واالجتماعيػة والبيئيػة والطبيعيػة 
 تاريخية.وال

خ النقػػدى بخبراتيػػا التراثيػػة الخاصػػةا بمػػدى وعييػػا ا وتػػأثرً خ تػػأثيرً ًفاوتتفػػاوت المغػػة قػػوة وضػػع  
خ وبمػػدى اإلنتاجيػػة لعمميػػة والتكنولوجيػػة واالجتماعيػػةوبمػػدى اسػػتيعابيا لمنجػػزات عصػػرىا الفكريػػة وا

 .ع فى مجتمعيا وفى ثقافتيا الخاصةواإلبدا
ا تحدى ومناىضػة التسػمط والثقافية والقومية يعنى أساسً  إف الدفاع عف الخصوصية المغوية 

ويعنػػى  واالسػػتقطاب والييمنػػة داخػػؿ ىػػذه العولمػػة الكاسػػحة الحاليػػة لمصػػمحة دوؿ أو دولػػة بعينيػػا خ
وحريػػػػة التعامػػػػؿ  خبالتػػػػالى الػػػػدفاع عػػػػف تنػػػػوع الخصوصػػػػيات واليويػػػػات المغويػػػػة والثقافيػػػػة والقوميػػػػة 

 .ياوتنمية ما ىو إنسانى مشترؾ بين خوالتفاعؿ بينياخ لمصمحتيا جميًعا
ولدينا فى تاريخنا العربى الحديث مف األدلة ما يؤكد لنا وعى قوى البغى والييمنة األجنبية  

خ مػػا عاشػتو دوؿ المغػػرب العربػىخ وخاصػػة ييمنػة والػػتحكـخ ومػف أبػػرز المشػاىدبخطػورة المغػة فػػى ال
ضػعاؼخ الجزائر  وتغييػب بالتػالى لمغػة القوميػةخ وىػى المغػة  مف تسييد لمغة المستعمرخ الفرنسػيةخ وا 
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" بػيف المػواطف والثقافػةخ تنقطػع العبلقػات بينػو خ ذلػؾ أف المغػة باعتبارىػا تمثػؿ "الحبػؿ الس ػرىالعربية
عػػف  وبػػيف المغػػة األـ إذا  ابػػت عػػف سػػاحات التعامػػؿ فػػى دوائػػر اإلدارة والسػػمطة الحكوميػػةخ فضػػبلً 

التعمػيـ ومؤسسػاتوخ تراجػع وعيػو بموروثػو الحضػارىخ حتػػى وسػائؿ البػث الثقػافىخ واألخطػرخ معاىػد 
فى مراحؿ ضعفو وتراجعػوخ ألف الػوعى بمثػؿ ىػذه الفتػراتخ مفػروض أف ُيَحفػز عمػى تػدارؾ أخطػاء 

 الماضىخ وتجديد وتعزيز إيجابياتو.
وعكػػس ىػػذا يحػػدث مػػع المغػػة األجنبيػػة التػػى تتسػػيدخ حيػػث تػػدفع عناصػػر التغػػذى الثقػػافى  

العديػػػد ممػػػا ينتمػػػى يكتسػػػب المػػػواطف ألف تنفػػػرد بالسػػػاحةخ وفػػػى  يبػػػة المغػػػة األـخ األجنبػػػىخ عنػػػدما 
 " فى ىيئة شرقية..وىكذا.فرنسىفى ثوب عربى.." -مثبلً –أمريكى" لممجتمع القاىرخ وكأنو "

ا مثؿ محمد عمىخ عندما أراد تحػديث التعمػيـ والثقافػة فػى مصػرخ ومف المعروؼ أف حاكمً   
شرخ وكانت المصادر كميا  ربيةخ وبصػفة خاصػة إنجميزيػة وفرنسػيةخ قػاد فى أوائؿ القرف التاسع ع

جيودا جبارة لنقؿ الكثير مف منتجات العمـ الغربىخ دوف أف يكوف ذلؾ عمى حسػاب المغػة العربيػةخ 
مع أنيا لـ تكف فى تمؾ الفترة لغة عمـ وتقنيػاتخ ومػف ثػـ فقػد لجػأ إلػى ابتعػاث كثيػريف إلػى أوروبػاخ 

مػػف العممػػاء الغػػربييفخ وأمػػر بحركػػة نػػادرة لترجمػػة كتػػب العمػػـو الغربيػػة إلػػى المغػػة  واسػػتجمب العديػػد
العربيةخ كما كاف ىناؾ حرص مدىش عمى أف يصحب عدد  ير قميؿ مف العممػاء األجانػب الػذيف 

اخ بعػض تمت االسػتعانة بيػـ لتػدريس العمػوـ الحديثػة فػى المػدارس والمعاىػد المصػرية المنشػأة حػديثً 
 تى ينقموا المضموف العممى إلى المغة العربية.خ حالمترجميف
وكػاف الحػػدث األبػػرز ىػػو تكميػؼ رائػػد حركػػة النيضػػة الفكريػة العربيػػة فػػى العصػػر الحػػديثخ  

رفاعة الطيطاوى بأف ينشػ  مػا عػرؼ بمدرسػة األلسػفخ لتعمػيـ المغػة األجنبيػة وقيػادة جيػود لترجمػة 
 بعض الكتب األجنبية إلى العربية.

نمػػػا نسػػػعى أف نبػػػرز ثػػػبلث وال نقػػػؼ ىنػػػا مجػػػ  رد موقػػػؼ تػػػأريخخ فيػػػو متػػػداوؿ ومعػػػروؼخ وا 
 حقائؽ:
العػّب" مػف االت الحضارة الحديثػةخ ال يعػوؽ "خ أف افتقاد المغة األـ مصادر تقتحـ مجأوليا 

 ىذه المجاالت بما يتسر مف سبؿ.
بالضػرورة  : أف الخمو شبو التاـ لمغة العربية وقتيا مف آثػار عمميػة متقدمػةخ ال يػدفعثانييا  

إلػػى التخمػػى عنيػػاخ وأف مػػف الممكػػف إثراءىػػاخ بيػػذه السػػبؿ التػػى طبقػػت بالفعػػؿ فػػى مصػػرخ وأبرزىػػا 
 الترجمة. -البعثات التعميمية

 الحرص عمى أف تتصدر المغة الوطنية المشيد الثقافى البنائى. ثالثيا: 
بلؿ البريطػانى ومما لو داللتوخ أف ىذا المنطؽ بدأ يتراجع عندما وقعت مصر فريسة لبلحت 

خ مما يؤكػد ىػذه العػروة الػوثقى بػيف التقػدـ الحضػارى وبػيف الحفػاظ عمػى المغػة ٕٛٛٔا مف عاـ بدءً 
عبػر فػرض لغػة  -ضمف سػبؿ أخػرى –وأف التمكيف لقوى البغى والييمنةخ يمر  الوطنية مف ناحيةخ
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ةخ وعمػى العكػسخ أجنبية عمى مؤسسات التعميـخ ليتوالى تنشئة أجيػاؿ متعػددةخ تجيػؿ لغتيػا األصػمي
 تتقف لغة المحتؿ.

وقػػد سػػيقت حجػػج متعػػددة لتبريػػر فػػرض المغػػة األجنبيػػة عامػػة واإلنجميزيػػة خاصػػةخ أشػػيرىا   
أف تجربػة محمػد عمػى لػـ تكػف  أنيا لغة العمـ والحضارةخ وىو ما زعموا أف العربية عػاجزة عنػوخ مػع

تسػػتوعب مػػا يجػػد فػػى العمػػـو  خ حيػػث شػػيدت مػػا أشػػرنا إليػػو مػػف قػػدرة المغػػة العربيػػة عمػػى أفبعيػػدة
 الحديثة.
خ كمػػا اشػػار ٛٛٛٔ: اإلنجميزيػػة أو الفرنسػػيةخ عػػاـ سػػؼ أف يبػػدأ التعمػػيـ بغيػػر العربيػػةومػػف أ 

: 3997سػعيد إسػماعيؿ، )إلػى الخػديوى عػف أحػواؿ التعمػيـ  التقرير الرابع الػذى قدمػو عمػى مبػارؾ
90.) 

وا مػػػػف التػػػػداعيات السػػػػمبية خ وحػػػػاوؿ بعػػػػض رجػػػػاؿ التعمػػػػيـ المصػػػػرييف الػػػػوطنييف أف يخففػػػػ  
صػػناعة العمميػػة اإلداريػػة المسػػئولة عػػف " فطالػػب " إبػػراىيـ بػػؾ مصػػطفى" فػػى إحػػدى جمسػػات المجنػػة

مغػة العربيػة إلزاميػة خ بحيػث تقتضػى أف تكػوف اإلجابػة باللتعميمىخ أف تعدؿ الئحػة االمتحػافالقرار ا
نو أف يػؤثر ذه المػادة عمػى حالتيػا مػف شػأخ وبقاء ىالمغة العربية ىى المغة الرسمية " ألفال اختيارية

فػبل سػبيؿ خ ومػا لػـ تتقنيػا الطمبػة نيػا أسػاس التعمػيـ فػى جميػع الفنػوفخ مػع أى انحطػاط شػأف المغػةف
خ وىػػى نشػػر المعػػارؼ بػػيف أفػػراد األمػػةخ فالمناسػػب أف تحظػػر اإلجابػػة بغيػػر إلػػى تأديػػة الفائػػدة مػػنيـ

 سػعيد)رىـ فميػـ أف يجيبػوا بمغػة أخػرى" وأمػا  يػ خةيالعربية عمى التبلميذة التابعيف لمحكومػة المصػر 
 (.99: 3997إسماعيؿ، 
" لغػة التعمػيـخ حيػث جػرت فػى النيػر ميػاه ريد أف نستطرد فيما حدث مف حيث "تغريػبوال ن 

كثيػػػرة مػػػف المػػػدافعيف والمغػػػايريفخ إلػػػى أف أسػػػفر الضػػػغط الػػػوطنى العػػػاـ إلػػػى أف تعػػػود العربيػػػة لغػػػة 
 . ٜٚٓٔلمتعميـ عاـ 

وىى أننا نعيش عصر خ أال ت حقيقة ال يستطيع أحد أف ينكرىاالعقود األخيرةخ إذ برز وفى  
خ كػػاف البػػد أف تتعػػزز المقولػػة المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ وىػػى ضػػرورة اكتسػػاب لغػػة المركػػز "المعموماتيػػة"

الرئيسى ليذه الصورة المتقدمةخ أال وىى اإلنجميزيةخ حيث أنيا بالدرجة األولػى لغػة مركػز الحضػارة 
اخ البػد أف يبػدأ ا قوًيػا تأسيًسػكى يكوف ىػذا االكتسػاح مؤسًسػ.الواليات المتحدة األمريكية..ولعالمى.ال

 ..ومف الحضانة ورياض األطفاؿ واالبتدائى.مف بداية "السمـ"
كانت البداية متمثمة فى ىذا النبت الشيطانى الذى ظير عمى أرض التعميـ المصرى تحت  

 خ ومػػػػع ظيػػػػور االنفتػػػػاح الػػػػذى بػػػػدأ مػػػػرتجبلً وائػػػػؿ السػػػػبعينياتتخ وخاصػػػػة فػػػػى أاسػػػػـ مػػػػدارس المغػػػػا
ا إلػى مركػز الييمنػة ا وتطمًعػ. وألف الطبقػات الثريػة عػادة أكثػر الشػرائح االجتماعيػة اتصػاقً ااستيبلكيً 

ز مػػػػف تػػػػوجييـ أف المػػػػدارس اخ وعػػػػز والقػػػػوة مػػػػف خػػػػارجخ ىػػػػرع إلػػػػى ىػػػػذه المػػػػدارس المتيسػػػػروف مالًيػػػػ
ا ىػو األمػر فػى خ مثممػمتػدرج فػى مسػتوى الخدمػة التعميميػةراجػع خ كانت قػد بػدأت مرحمػة تالحكومية
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خ واصػػبح أمػػؿ كثيػػريف أف عمػػى ظيػػور المستشػػفيات االسػػتثماريةخ التػػى سػػاعدت المستشػػفيات العامػػة
ا مػػف مظػػاىر يمحقػػوا أبنػػاءىـ بمثػػؿ ىػػذه المػػدارس الجديػػدةخ خاصػػة وأف االلتحػػاؽ بيػػا أصػػبح مظيػػرً 

عمػػو المكانػػة والقػػدرة الماليػػةخ حيػػث وصػػمت مصػػروفات التمميػػذ والداللػػة عمػػى  خالوجاىػػة االجتماعيػػة
يطانيا..صػاحبتا الواحد ربما يفوؽ مثيبلتيا فى بعض الجامعات والمػدارس فػى الواليػات المتحػدة وبر 

 (.25: 2001سعيد إسماعيؿ عمى، )المغة الكوكبية 
بنػوع جديػػد  ٜٜٚٔولػـ تشػأ الدولػػة أف تكػوف بعيػػدة عػف السػػباؽخ فػاذا بيػا تخػػرج عمينػا عػػاـ  

والمعممػيفخ ولػـ عمػى أرض مػاؿ عػاـخ وكػذلؾ المرافػؽخ : المػدارس التجريبيػة(مػف المػدارس سػمتو  
نمػا كانػت حيمػة ليػدفع التبلميػذ مصػروفاتخ خػارج يكف فييا ش  مف " التجريػب" بػالمعنى التربػوىخ وا 

 نطاؽ قانوف التعميـ المجانى.
يزيػػػة فػػػى جميػػػع المػػػدارس مغػػة اإلنجمثػػـ خطػػػت الدولػػػة خطػػػوة أخػػرى بػػػالعودة إلػػػى تػػػدريس ال 
 .ٖٜ٘ٔكاف قد تـ إلغاءىا مف التعميـ االبتدائى بصدور قانوف ىذا التعميـ عاـ  خ بعد أفاالبتدائية
خ حتػى يمكػف المغة اإلنجميزية أصبحت فرض عػيف خ ومشيورةخ معرفةا الحجج معروفةطبعً  

ؤاؿ ىػو: متػى يػتـ تعمػيـ لكػف السػخ و ماتية! ونحف لف ندحض ىػذاالتعامؿ مع عصر العولمة والمعمو 
؟ وبػػأى مسػػتوى؟ وىػػؿ حصػػيمة اإلنجميزيػػة التػػى يخػػرج بيػػا طالػػب الثانويػػة العامػػة تمكنػػو ىػػذه المغػػة
 مف أف يستمع ويقرأ ويتحدث بيذه المغة؟ -بصورتيا ومستواىا الحالى–بالفعؿ 
ف كػاف ىنػاؾ ا لمغػة اإلنجميزيػةخ وبيػاخ لكػخ تعميًمػٕٜ٘ٔلقد شيد التعميـ المصػرى قبػؿ ثػورة  

 ما يشبو عممية حقف الطفؿ المصرى بمقاح المغة األـخ كيؼ؟ 
خ حيػث طفػؿ اريػاد أف يػتعمـ بمػا ُعػرؼ بػػ  الُكتّػاب  كانت العادة السائدة ىػى أف يمتحػؽ كػؿ 

يحفػػظ فيػػو مػػا يتسػػر مػػف القػػرآف الكػػريـخ وبطبيعػػة الحػػاؿ يػػتعمـ المغػػة العربيػػة فػػى إطارىػػا المنضػػبط 
 الصيا ة ىنا صيا ة إليية.. المعيارى الرفيعخ حيث

 بعدىاخ لـ يكف ىناؾ خوؼ مف تعمـ  ير العربية فى مراحؿ تالية.. 
لكػػف اليػػـو اختفػػت الكتاتيػػبخ وبػػدأ الطفػػؿ المصػػرى تعميمػػو بمغػػة أجنبيػػةخ حتػػى إذا بػػدأ تعمػػـ  

لغتػػو الوطنيػػة أصػػبحت ىنػػاؾ ظػػروؼ ومتغيػػرات تحػػيط بػػو مػػف كػػؿ مكػػاف تكػػاد ترسػػخ فػػى ذىنػػو أف 
 عبلمة تخمؼ ومظير تأخر.. لغتو ىذا
اخ ا حػػادً ولمػػا نػػادت مفكػػرة مثػػؿ الػػدكتورة نعمػػات فػػؤاد بػػالعودة إلػػى الكتاتيػػبخ واجيػػت ىجوًمػػ 

 خ ومظيرا لمتخمؼ!!يث اعتبروا دعوتيا عودة إلى وراءح
وكاف ىنا خمط سخيؼ بيف المضموف والوسائؿ..فالمضموف ىو تعميـ وتعميـ القرآف الكػريـ  

 ا..ا دينيً رئيسى لمثقافة العربيةخ ال باعتباره كتابً باعتباره المصدر ال
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اخ إذ خ وىػػذا الشػػكؿ لػػيس مقدًسػػالكتاتيػػب() فيػػى التػػى شػػاعت قرونػػا متمثمػػة فػػىأمػػا الوسػػيمة  
عػػػف االسػػػتفادة بكػػػؿ تقنيػػػات العصػػػرخ فػػػى القػػػراءة والحفػػػظ  يمكػػػف التفكيػػػر فػػػى شػػػكؿ حػػػديثخ فضػػػبلً 

 والتسميع..
" أوال فى أحضاف لغة القرآف الكريـخ ثـ التعمػيـ ف مف "تأسسنت الميزة الكبيرة فيما كالقد كا 

أف الفرصػة كانػت متاحػة إلتقػاف العمػؿ بػالمغتيفخ ممػا  ختيا فقػطخ فيمػا بعػداسبالمغة األجنبيةخ أو بدر 
ا فيمػػػا كػػػاف يػػػتـ مػػػف ترجمػػػات مػػػف المغتػػػيف اإلنجميزيػػػة والفرنسػػػية بصػػػفة خاصػػػةخ فمػػػف كػػػاف واضػػػحً 

غػػة العربيػػةخ ألف فقػػط ميػػارة فػػى تعمػػـ المغػػة األجنبيػػةخ بػػؿ كػػذلؾ الم المعػػروؼ أف الترجمػػة ال تتطمػػب
خ د مف معرفة جيػدة بالمغػة األجنبيػةروح" وتقاليد وأصوؿ وقواعدخ ومف ثـ كاف البلكؿ لغة منطؽ و"

 والمغة المنقوؿ إلييا.
وىذا ما يستشعره القارئ لمترجمات التػى تمػت فػى العقػود قبػؿ السػتينيات والسػبعينياتخ ومػا  

بعدىماخ والترجمات فى السنوات أخيرةخ فالترجمػات مػا قبػؿ التسػنينيات عمػى وجػو التقريػبخ لػـ يكػف 
ى المغػػة القػػارئ يشػػعر بغربػػة فػػى فيمػػاخ بينمػػا حػػدث العكػػس بعػػد ذلػػؾخ يقػػرأ اإلنسػػاف المترجمػػات إلػػ

 سوؽ ىنا مثاليف:العربية فيفيـ بصعوبةخ وأ
 Reconstruction of)ديػػػػوى كتػػػػاب لفيمسػػػػوؼ التربيػػػػة األمريكػػػػى جػػػػوف  أوليمػػػػا، 

Philosophy)  اخ ومنػػذ منػػذ عقػػود طويمػػة نسػػبيً (، )تجديػػد فػػى الفمسػػفةحيػػث تمػػت ترجمتػػو بعنػػواف
حيػػث التػػـز المتػػرجـ بمػػا يمكػػف ، )إعػػادة بنػػال الفمسػػفة(ى بعنػػواف سػػنوات قميمػػة ظيػػرت ترجمػػة أخػػر 

ده ديػوى مػف ى الػذى أراتسميتو بالترجمة القاموسية الحرفيةخ عمى عكس األوؿ الذى اسػتبطف المغػز 
مضػػػػموف..فما بالػػػػؾ بمحتويػػػػات خ مػػػػف  يػػػػر أف يخػػػػرج عػػػػف الالتجديػػػػد()الكتػػػػابخ ووضػػػػع عنػػػػواف 

 ؟!!الكتاب
وأخذت أستعيد كػؿ مػا وعيتػو  الفمسفة اإليجابية(،رجـ آخر وجدتو يتحدث عما أسماه  ومت 

فمسػفة بيػذا  مف مئات الكتب والمراجع فػى الفمسػفة عبػر أكثػر مػف نصػؼ قػرفخ دوف أف أعثػر عمػى
خ (Posotive Philosophy)االسػػـخ فممػػا اطمعػػت عمػػى األصػػؿ اإلنجميػػزىخ وجػػدت االسػػـ ىػػو 

 !!)الفمسفة الوضعية(ختصاص عمى تسمية ىذه الفمسفة بػ حيث اتفؽ أىؿ اال
ـخ مػػع فػػى أنحػػاء شػػتى مػػف العػػال ولمػػا كانػػت حالػػة االزدواجيػػة المغويػػة مػػف األمػػور المنتشػػرة 

خ وخمصػػػت ديػػػد مػػػف الدراسػػػات حػػػوؿ ىػػػذه الظػػػاىرةخ فقػػػد أجريػػػت العواجيػػػةاخػػػتبلؼ صػػػور ىػػػذه االزد
ووسػيمة خ التػى ىػى فػى الوقػت نفسػو أداة تأكيػد أف اكتسػاب المغػة األحنبيػة معظـ ىذه الدراسات إلى

لغػتيـ األـ  خ لػو خطورتػوخ ذلػؾ أف ىػؤالء األطفػاؿ لػـ يكتسػبوا بعػد مػفلتوصيؿ العمـ فػى سػف مبكػرة
عمػػػر )مػػػف ثػػػـ تػػػؤثر ىػػػذه االزدواجيػػػة عمػػػى إدراؾ الطفػػػؿ وتطػػػوره النفسػػػىخ و سػػػوى المبػػػادئ األوليػػػة

 (.351: 2000عبدالمعطى أبو العينيف ، 
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أف الوقػت الػذى  عمػىخ وىػو مػا يشػير )ميػزاف األثػر(ومف ىذه الدراسات أيضا ما يعػرؼ بػػ  
ثر عمػى خ كمػا يػؤ -لغػة المػواطف-الضػرورة عمػى تعمػـ المغػة القوميػةيبذؿ فى تعمـ لغة أجنبية يػؤثر ب

 . نموه فى السنوات األولى مف عمره وفى مراحؿ خوعمى النمو العقمى لمطفؿخ فة عامة التربية بص
ا فػى كػؿ مكػافخ وزمػاف بأسػماء ومصػطمحات عف ذلػؾ فقػد أصػبح المصػرى محاًطػ وفضبلً  

ؿ بألفػاظ أجنبية ُتكتب بحروؼ عربيةخ فاذا مر فى أى شػارع..البلفتات التجاريػة فػى معظميػا تتعامػ
خ مػع لى  ير ىذا وذاؾ مف مئات الكمماتماركت..إ -شوبنج -سويت-مصطمحات أجنبية: سنترو 

 -: مركػزأف معظميػا لػيس مػف المصػطمخات العمميػة الحديثػة التػى يصػعب ترجمتيػاخ فمػاذا لػو قمنػا
ظميػػا تكتػػب بحػػروؼ حمػػوىخ و يرىػػا؟ وليػػت األمػػر وقػػؼ عنػػد ىػػذا الحػػدخ بػػؿ إنيػػا فػػى مع-تسػػوؽ

بل ىو أفاد فى اكتساب معرفة بالحروؼ األجنبيةخ وال ىو أثرى المغة العربية بمػا خ فعربيةخ وبالتالى
 ينقصيا..
عػػػف  وألف مصػػػر اآلفخ مػػػع األسػػػؼ الشػػػديد تعػػػانى مػػػف تراجػػػع مخيػػػؼ فػػػى القراءة..فضػػػبلً  

اسػتمرار ارتفػػاع معػػدالت األميػػةخ أصػػبحت الغالبيػػة تسػػتمد ثقافتيػػا ومعموماتيػػا مػػف التميفزيػػوفخ الػػذى 
ـ الثقافػػة الجػػادةخ ويعػػادى المغػػة العربيػػة الفصػػيحةخ بػػؿ ويسػػتخدـ أسػػماء أجنبيػػة لػػبعض يكػػاد يخاصػػ

قنواتػػػوخ دوف أف نعػػػرؼ الفائػػػدة الكبػػػرى التػػػى تعػػػود عمػػػييـ فػػػى ىػػػذا إال وفػػػؽ مركػػػب الػػػنقص؟ فيػػػذه 
 خ وىمـ جرا.Ten-On-dmc- extra-cbcقنوات: دريـخ 

والتفكػػػؾ والفػػػراغ الفاضػػػح فػػػى وال تسػػػؿ عػػػف لغػػػة المػػػذيعيف والمػػػذيعاتخ مػػػف حيػػػث التػػػدنى  
المسػػػتوى الثقػػػافىخ الػػػذى ىػػػو جػػػوىر كػػػؿ لغػػػةخ وتسػػػيد عمنػػػى لمعاميػػػةخ حتػػػى بػػػدت الفصػػػحى مثيػػػرة 

ة أف ضػػػيفا لػػػو وجػػػد نفسػػػو أمػػػاـ مطمػػػب النطػػػؽ بعربيػػػ ووصػػػؿ األمػػػر إلػػػىلمسػػػخرية ولػػػيس العكػػػسخ 
 خ سأؿ: بالعربى؟ وكأنيا لغة أخرى  ير العامية!!فصيحة
خ بحكـ مػا ىػو سػائد فػى عنو ىو لغة الخطاب السياسىخ فيو ؼومما ال ينبغى  ض الطر  

ا ىػو الػذى تحػػدده مصػر عبػر حقػب طويمػة مػف مركزيػة السػمطةخ يجػد المصػريوف أف مصػيرىـ دائًمػ
اخ فيشػيع السمطةخ فيترقب أحاديث وخطب ممثميياخ التى تج  فػى الغالػب بصػورة ليسػت طيبػة لغوًيػ

 د!!الخطأخ ويتراجع الصوابخ وتتقنف البلقواع
وتعكس حالة المغة العربيػة فػى مجتمعاتنػا العربيػة عمػى وجػو العمػوـخ والمصػرى عمػى وجػو  

 الخصوصخ ما عميو الوضع السياسى واالقتصادى واالجتماعى العاـ..
فاقتصادنا اآلف يقوـ عمػى االسػتيراد أكثػرخ والتصػدير أقػؿ..وىو اقتصػاد خػدمات أكثػر منػو  

طاعػات رأسػمالية طفيميػة أثػرت ثػروات ضػخمة ال بعػرؽ ودمػوع اقتصاد إنتاج..واستتبع ىذا ظيور ق
نمػػػػػا وفػػػػػؽ عبلقػػػػػات بالسػػػػػمطةخ ومضػػػػػارباتخ وخاصػػػػػة بالنسػػػػػبة لتجػػػػػارة  وكفػػػػػاح اسػػػػػتمر سػػػػػنواتخ وا 

 األراضى..
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 اخىنػػػا يصػػػػبح االرتبػػػاط بمؤسسػػػػات اإلنتػػػاج فػػػػى الخػػػارجخ ومصػػػػارفيا وتكتبلتيػػػا أمػػػػرا ميًمػػػػ 
 ىو األمر األىـ.. ويصبح أمر لغة مناطؽ القوة والنفوذ الخارجى

ويتقدـ تعمـ وتعميـ المغة األجنبية ليصبح جواز المرور إلػى السػاحة الطبقيػة العميػاخ ومواقػع  
 النفوذ السياسى واإلدارى..

وىنػػا يجػػد التعمػػيـ نفسػػو أمػػاـ حاجػػة إلػػى إعػػداد نوعيػػة مػػف المتعممػػيف يكونػػوف أنسػػب لحمػػؿ  
وداخؿ الجامعػػات القوميػػة نفسػػياخ يػػتـ التحايػػؿ جػػواز المػػرور الجديػػدخ فتُنشػػأ مػػدارس لغػػات أجنبيػػة..

بفػػػػتح مػػػػا يسػػػػمى بأقسػػػػاـ تعمػػػػـ التخصػػػػص الػػػػذى ُأنشػػػػئت لػػػػو الكميػػػػة أو القسػػػػـ بمغػػػػة أجنبيػػػػةخ تكػػػػوف 
بمصروفات مرتفعةخ فتكوف عممية فرز لممتقدميفخ حيث يفوز فى السباؽ مػف لػدييـ المػاؿ والثػروةخ 

ذا بالتعميـ يتيح الفرص المتواليػة السػتمرار  متسمطةخفاذا بالتعميـ يعيد إنتاج الشرائح االجتماعية ال وا 
 ىيمنة رأس الماؿ وأصحابو.

فتحػػدث  (،300: 3995نيمػػوفر حػػائرى، ) وقػػد تنبػػو  بييػػر بورديػػو  ليػػذه الحقيقػػة المؤسػػفة 
عما أسماه  المغة المييمنة خ مثمما ىو الحديث الشيير بػيف النقػدييف عػف  الطبقػة المييمنػة خ حيػث 

 ة جدلية بيف المغة والطبقةخ كؿ منيما يأخذ مف الثانى ويعطيو.تكوف العبلق
لمنظػػر إلػػى عبلقػػة أعضػػاء الطبقػػة  ومػػف ىنػػا فقػػد ذكػػر بورديػػو أننػػا يجػػب أف نتوقػػؼ قمػػيبلً  

المييمنة بالمغة التى تميػزىـ  أو عمػى األقػؿ عبلقػة أولئػؾ الػذيف يقومػوف باإلبػداع مػف بػيف أعضػاء 
اـ المغػػة التػػى تعػػودوا عمييػػاخ نػػذ وقػػت مبكػػر الييمنػػة عمػػى اسػػتخدم خ فقػػد اكتسػػب ىػػؤالء ىػػذه الطبقػػة

وليذا فيـ يستطيعوف باستمرارخ وببل مجيود كبير إنتاج المغة األكثر صحةخ وال يتعمؽ ذلؾ بػالنحو 
 خا عمػى المكانػة االجتماعيػةاخ مما يمثؿ المؤشرات األكثػر رسػوخً يضً النطؽ واألسموب أوحدهخ بؿ وب

 اـ المييمف ىو استخداـ الطبقة المييمنة.وباختصار فاف االستخد
مالػػؾ بػػف نبػػى" كتابػػات ميمػػة تكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف مػػا حػػدث لمغػػة ولممفكػػر الجزائػػرى " 

العربية مف قبؿ قوى االستعمارخ خاصة وأنو مف دولة قاست أكثر مف  يرىا مف الدوؿ العربية مف 
فى كتاب لو عف المغة والثقافةخ  فصبلً  تغوؿ االستعمار عمى لغتيا العربيةخ وعمى سبيؿ المثاؿ عقد

  :ٕٚ: ٕٙٓٓناقش فيو ثبلث قضايا محددة خالد فيمىخ 
 المؤثرات الغربية فى الببلد اإلسبلمية  مستوى المغة . - أ

 ا مف آثار ازدواجية المغة.االنشقاؽ عف األصؿ باعتباره أثرً  - ب
 ازدواجية المغة وانقساـ المجتمع. - ت

فيمػا  ػرس مػف الظػواىر المتصػمة  خار تمكػف أف يغػرسواستطاع أف يصؿ إلى أف االستعم 
ازدواجيػػػة ظػػػاىرة خاصػػػة ىػػػى   خباليياكػػػؿ االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة واإلداريػػػة فػػػى الػػػببلد المسػػػتعمرة

  التى تتعمؽ ببنػاء الثقافػة والعقميػة واألفكػار. والمقصػود بازدواجيػة المغػة ىػو إيجػاد لغػة أجنبيػة المغة
ة  فػػى حالتنػػا. والمقصػػود مػػف وراء ىػػذه المزاحمػػة التػػأثير عمػػى ثقافػػة أخػػرى تػػزاحـ المغػػة األـ العربيػػ
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وانتمائيػا الحضػارىخ وىػذه المػؤثرات كانػت  شعوبنا العربيةخ لسمخيا مػف توجييػا العربػى اإلسػبلمىخ
 بارزة فى تمؾ الببلد حتى فى المستوى المغوى.

عنػد حػدود التجربػة ومالؾ بف نبػىخ فػى سػعيو إلػى اإلقنػاع بعموميػة االسػتعمارخ ال يتوقػؼ  
الجزائريػػة المػػدمرةخ بػػؿ يتعػػداىا إلػػى ضػػرب أمثمػػة مػػف خػػارج اإلطػػار المغػػاربىخ فيشػػير إلػػى أف المغػػة 
التى سارت عمى طريؽ المنافسة فى مصر ىى اإلنجميزيةخ التى أثػرت مػف زاويػة معينػة مػف العمػؿ 

وفػػػى الجانػػػب  خا لديػػػو مشػػػكمة ازدواج لغػػػوى جػػػامعىالفكػػػرىخ يمكػػػف أف نضػػػعيا فػػػى جانػػػب نموذًجػػػ
ا آخرخ المغة المنافسة فيو ىى الفرنسػيةخ وىػى نشير إلى الجزائر باعتبارىا نموذجً المقابؿ يمكننا أف 

ليس فحسب حاجات العمؿ الفكػرىخ بػؿ االتجاىػات العاديػةخ ومػف ثػـ يصػبح لػدينا  خكانت تستوعب
 ىنا مشكمة ازدواجية لغوية شعبية.

سػػػوى بػػػيف الحػػػاالت التػػػى خضػػػعت ليػػػا البمػػػداف ومالػػػؾ بػػػف نبػػػى مػػػف ىػػػذيف النمػػػوذجيف ال ي 
ا عمػى العربيةخ بؿ يدرؾ أف ثمة درجات متفاوتةخ لكف المسألة فػى النيايػة تمثػؿ مشػكمة تعتبػر خطػرً 

 ثقافة األمة ووعييا وىويتيا وانتمائيا الحضارى.
ومما يزيد الطيف بمة دخوؿ المعاىد األزىرية "المعبة"..حيث ظؿ األزىر أكثر مف ألؼ عاـ  

إللحػاؽ  يقوـ بدور عظيـ كحارس لمغة العربيةخ فاذا بو يسػتند إلػى ر بتػو فػى تر يػب أوليػاء األمػور
 أبنائيـ بمعاىدهخ وبما أف االتجاه العاـ ىو التعميـ بالمغة األجنبيةخ فمماذا ال يفعؿ ذلؾ؟

ة وفى المؤتمر الذى عقدتو كمية دار العمـو بجامعة القاىرةخ أشارت دراسات وبحػوث متعػدد 
ا بعػد عػاـ مػف أبنػاء ا تتزايد عاًمػإلى عدد  ير قميؿخ وخطيرخ مف اآلثار السمبية التى تصيب أعدادً 

المصرييف الذيف يتعمموف بمغة أجنبيػة منػذ مرحمػة مػا قبػؿ االبتػدائىخ نػذكر منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ 
لعػاطفىخ باعتبػاره ا إلى أىمية الجانب االنفعػالى الوجػدانى ا  مشيرً ٓٗٔدراسة الدكتور عبلء كفافى 

المػػادى الػػذى ييػػتـ بػػو عممػػاء ا فػػى عمػػـ الػػنفسخ وىػػذا الجانػػب يختمػػؼ عػػف الجانػػب اإلشػػارى أسػػتاذً 
خ فيذا الجانب العاطفى الوجدانى ىو الذى يحػدد اتجاىػات الفػرد نحػو الموضػوعات واسػتجابتو المغة

ا ث تفاعػػؿ النػػاس طبقًػػليػػذا الموضػػوع أو ذاؾخ وىػػو األمػػر الػػذى تػػدلنا عميػػو الخبػػرة الحياتيػػة مػػف حيػػ
ا لممعانى اإلشاريةخ والمعانى الوجدانية توجػد لممعانى االنفعالية والوجدانية لمموضوعاتخ وليس طبقً 

بػػيف أبنػػاء الثقافػػة الواحػػدةخ نتيجػػة المعايشػػة المشػػتركةخ وخبػػرة مواقػػؼ واحػػدة أو متشػػابيةخ ومػػف ىنػػا 
ختمػؼ عػادة مػف ثقافػة إلػى أخػرى خ ومػف فيى مختمفة مف ثقافػة إلػى أخػرىخ بينمػا المعنػى ربمػا ال ي

اخػػػتبلؼ المفػػػظ والحػػػروؼخ وىػػػو المعنػػػى الػػػذى يعرفػػػو الفػػػرد إذا مػػػا اسػػػتخدـ  عػػػدالغػػػة إلػػػى أخػػػرىخ 
 المعجـ!!
ذا كػػاف األفػػراد يتواصػػموف مًعػػ  ا حسػػب المعػػانى االجتماعيػػة واالنفعاليػػة والوجدانيػػة لؤللفػػاظ وا 

خ وتػو القوميػة يتشػوش اتصػػالو مػع أفػراد جماعتػػبالدرجػة األولػىخ فػاف الشػػخص المػتعمـ بمغػة  يػػر لغ
حيث تكوف المعانى االجتماعية واالنفعالية والوجدانية لممفردات لديو ليسػت مطابقػة لتمػؾ التػى عنػد 
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المحيطيف بو مف أفػرادخ وبالتػالى يمكػف أف نعتبػره ىنػا خػارج جماعتػوخ أو مغتػربخ أكثػر منػو داخػؿ 
 .جماعتو
فقػػػد أكػػػد أف التقػػػدـ باعتمػػػاد المغػػػات  (232برىومػػػة:  )عيسػػػى عػػػودةأمػػػا الباحػػػث األردنػػػى 

ا لقيمػػػػة االسػػػػتيبلؾخ ا وراء سػػػػرابخ وترسػػػػيخً األجنبيػػػػة بػػػػدؿ المغػػػػة العربيػػػػة ال يعػػػػدو أف يكػػػػوف ركًضػػػػ
 ا لمتبعية الثقافية والسياسية واالقتصادية.واالستيبلب الفكرىخ وتكريسً 
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 خاتمػػػة
 

ظرات نقدية تربويةخ لـ يخؿ األمرخ كما ىو شػأف كػؿ وجيػات وفى كؿ ما عرضنا لو مف ن 
مػػذىب النظػػر والفمسػػفات والمػػذاىب مػػف جوانػػب سػػمبيةخ قػػد ينتبػػو إلييػػا بعػػض أنصػػار النظريػػة أو ال

مف مبلحظات أبداىا " ىنػرى جيػرو"  (311سعيد إسماعيؿ عمر: )نفسوخ مثاؿ ذلؾ ما عرض لو 
 ساقيا أصحابيا مف آراء وأفكار:عمى مجمؿ الطريقة النقدية كما تبدت فيما 

: تتعمؽ بنقد جيرو لممنيجية التػى اتبعتيػا المػداخؿ النقديػة فػى التربيػة فػى المالحظة األولى 
إما أنيا قد ركزت عمػى تحميػؿ المعرفػة المدرسػية ومػا يػدور فػى  :دراسة واقع التعميـخ فيذه  المداخؿ

اجتماعية وأىممت تحميؿ العبلقات البنيوية المدرسة مف تفاعبلت يوميةخ وما يوجد بيا مف عبلقات 
مػػا أنيػػا قػػد ركػػزت عمػػى  فػػى المجتمػػع الكبيػػر التػػى ال يمكػػف إنكػػار تأثيرىػػا فيمػػا يػػدور بالمػػدارسخ وا 
تحميػػؿ العوامػػؿ البنيويػػة الخارجيػػة المػػؤثرة فػػى التعمػػيـ وأىممػػت دراسػػة تفػػاعبلت الحيػػاة اليوميػػة فػػى 

عػػرؼ مػػػاذا يػػتـ فيػػو. فػػى الحالػػػة األولػػى تػػتـ دراسػػػة المدرسػػة التػػى بػػدت وكأنيػػػا صػػندوؽ أسػػود ال ن
التعمػيـ باسػػتخداـ مسػػتويات التحميػػؿ الصػػغرىخ مثممػػا حػدث فػػى مػػدخؿ عمػػـ اجتمػػاع التربيػػة الجديػػدخ 
وفى الحالة الثانية تتـ دراسة التعمػيـ باسػتخداـ مسػتويات التحميػؿ الكبػرىخ مثممػا حػدث فػى نظريػات 

يقػػود إلػػى فيػػـ صػػحيح لمعبلقػػة بػػيف التربيػػة والمجتمػػعخ وال  معػػاودة اإلنتػػاج. ورأى جيػػرو أف ذلػػؾ ال
 يمكف عمى أساسو تطوير نظرية نقدية شاممة لمتربية.

: أف ىػػذه المػػداخؿخ إمػػا أنيػػا قػد بالغػػت فػػى تصػػوير دور الفعػػؿ اإلنسػػانى المالحظػػة الثانيػػة 
ما أنيػا قػد بالغػت فػى تصػوير دور الُبنػى اال جتماعيػة وقممػت وىّمشت مف دور البنى االجتماعيةخ وا 

مػػف قيمػػة الفعػػؿ اإلنسػػانى. فػػى الحالػػة األولػػىخ تناولػػت النظريػػات الرمزيػػة فػػى التربيػػة وعمػػـ اجتمػػاع 
التربية الجديد التعميـ مف منظور الفاعميف وخبراتيـ والمعانى التى تتشكؿ لدييـ مف خبلؿ االتصاؿ 

حة ومتكافئػػػػة تحقػػػػؽ التربػػػوىخ ودور ىػػػػؤالء الفػػػػاعميف فػػػػى إقامػػػة اتصػػػػاؿ تربػػػػوى عمػػػػى أسػػػس صػػػػحي
المسػػػاواة بػػػيف أطػػػراؼ ىػػػذا االتصػػػاؿخ لكنيػػػا أ فمػػػت دراسػػػة المػػػؤثرات البنائيػػػة ودورىػػػا فػػػى تشػػػكيؿ 
المعػػػانى والخبػػػرات الخاصػػػة بالفػػػاعميف. عمػػػى العكػػػس فػػػى الحالػػػة الثانيػػػةخ ركػػػزت نظريػػػات معػػػاودة 

يمكػػف أف يقػػوـ بػػو اإلنتػػاج عمػػى دراسػػة الُبنػػى االجتماعيػػة المػػؤثرة فػػى التعمػػيـ وىمشػػت الػػدور الػػذى 
األفراد فى تشكيؿ حياتيـ أو تقريػر مصػيرىـ. وىكػذا فقػد  ػاب الفيػـ الصػحيح لمعبلقػة الجدليػة بػيف 
الفعؿ والبنية. وقد نتج عف تمؾ االزدواجيات تصوير مشوه لمواقع التربوى وفيـ جزئى لعبلقة التربية 

 .بالمجتمعخ ومف ثـ اإلخفاؽ فى تطوير نظرية نقدية شاممة لمتعميـ
فى معظـ النظريات النقديةخ وخاصة نظريات معػاودة اإلنتػاجخ  المالحظة الثالثة األساسية 

كمػػا يتضػػح مػػف تقػػويـ جيػػرو لتمػػؾ النظريػػاتخ تتمثػػؿ فػػى المبالغػػة فػػى تصػػوير السػػيطرة التػػى بػػدت 
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وكأنيا أمر حتمى ال خبلص منوخ فميست ىناؾ أية مساحة لموعى والفعؿ اإلنسانىخ وظيػر النػاس 
ا بشػكؿ سػمبىخ وقػد ذابػت ذواتيػـ تحػت وطػأة القيػود البنيويػةخ ولػيس ليػـ كائنػات تػؤدى أدوارً  وكػأنيـ

أى تأثير يذكر فى مجريات األحداث التى تدار مف خمؼ ظيورىـخ ومف ثـ صورت ىذه النظريػات 
الواقع التربوى وكأنػو خػاؿ مػف مظػاىر التنػاقض والصػراع والمقاومػةخ فثقافػة الطبقػات المييمنػة ىػى 

  .قافػػة السػػائدة فػػى المدرسػػةخ وال توجػػد أيػػػة محاولػػة مػػف جانػػب المعممػػيف أو المتعممػػيف لمقاومتيػػػاالث
وىكذا تمت المبالغة فى تصوير دور المدرسة فى معاودة إنتاج سيطرة المجتمع الرأسمالى بتفاوتاتو 

 االجتماعية واالقتصادية عمى حساب دورىا فى المقاومة والتغيير.
تعػػانى المػػداخؿ النقديػػة فػػى التربيػػة فػػى رأى جيػػروخ مػػف وجػػود قصػػور  المالحظػػة الرابعػػة: 

كبيػػر فػػى تعريػػؼ مفػػاىيـ الثقافػػة واإليػػديولوجيا والمقاومػػةخ حيػػث جػػاءت ىػػذه التعريفػػات بعيػػدة عػػف 
الفيـ الجدلى لمعبلقة بيف الفعػؿ اإلنسػانى والبنيػةخ ولػذلؾ تػـ الحػديث عػف دور الثقافػة واإليػديولوجيا 

وتكريس السيطرةخ بينما لـ يػتـ التطػرؽ إلػى الكيفيػة التػى يمكػف مػف خبلليػاخ ويػتـ فى إعادة اإلنتاج 
مف خبلليا بالفعؿخ استخداـ الثقافة واإليديولوجياخ فػى عمميػات المقاومػة والسػيطرة المضػادة. وىكػذا 
توقفت المداخؿ النقدية عند حدود النقدخ ولـ تبحث عف بدائؿخ مما أدى إلى تسييد جو مف التشػاـؤ 

مكانية تحقيؽ التحرير الفردى واالجتماعى.و   فقداف األمؿ فى التغيير وا 
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 .ٜٛٙٔتوبر المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والنشرخ أك
آسػػوفخ بػػوؿ لػػوراف: مدرسػػة فرانكفػػورتخ ترجمػػة سػػعاد حػػربخ بيػػروتخ المؤسسػػة الجامعيػػة  -ٛ

 .ٜٜٓٔلمدراسات والنشر والتوزيعخ 
أفانزينىخ  ى: الجمود والتجديد فى التربية المدرسيةخ ترجمػة عبػد اهلل عبػد الػدائـخ بيػروتخ  -ٜ

 .ٜٔٛٔدار العمـ لممبلييفخ 
 .ٕٜٛٔمؼخ دراسة تاريخية وبنائيةخ القاىرةخ دار المعارؼخ السيد الحسينى: التنمية والتخ -ٓٔ
إماـ عبد الفتاح إماـ: النقد عند ىيجؿخ القاىرة خ مجمة الجمعية الفمسفية المصريةخ مركز  -ٔٔ

 .ٕ٘ٓٓخ ٗٔالكتاب لمنشرخ ع
مف الييمنة إلى الييمنة األخرىخ فػى مركػز البحػوث العربيػةخ نػدوة : أمينة رشيد: جرامشى -ٕٔ

 .ٜٜٓٔخ القاىرة
خ ٚٙٚخ ٕٔٚخ ٛٔٚخ ٚٔٚخ ٙٔٚاألىػػػػػػػراـ االقتصػػػػػػػادىخ القػػػػػػػاىرةخ مؤسسػػػػػػػة األىػػػػػػػراـ:  -ٖٔ

ٜٖٔٛ. 
بتميػػػػايـخ شػػػػػارؿ: التخطػػػػػيط والتنميػػػػػةخ ترجمػػػػػة إسػػػػػماعيؿ صػػػػػبرى عبػػػػػد اهللخ القػػػػػاىرةخ دار  -ٗٔ

 .ٜٙٙٔالمعارؼخ 
التعمػػيـ األمريكػػى فػػى مصػػر والثقافػػة الوطنيػػةخ االسػػكندريةخ  بثينػػة عبػػد الػػرؤوؼ رمضػػاف: -٘ٔ

 .ٕٙٓٓالجامعيةخ  دار المعرفة
 .ٕٚٔٓ: التعميـ األجنبى واالستبعاد االجتماعى: دراسة تحت النشرخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٙٔ
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بوتومػػػور: الصػػػفوة والمجتمػػػعخ ترجمػػػة محمػػػد الجػػػوىرى وزمبلئػػػوخ القػػػاىرةخ دار المعػػػارؼخ  -ٚٔ
ٜٔٚٛ. 

: عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع والنقػػػػػد االجتمػػػػػاعىخ ترجمػػػػػة محمػػػػػد الجػػػػػوىرى وآخػػػػػريفخ دار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٛٔ
 .ٜٔٛٔالمعارؼخ القاىرةخ 

بورديػػػػػو وباسػػػػػروف: معػػػػػاودة اإلنتػػػػػاج فػػػػػى التربيػػػػػة والمجتمػػػػػع والثقافػػػػػةخ مراجعػػػػػة: تريسػػػػػيا  -ٜٔ
 .ٜٔٛٔبرودفوتخ مجمة الفكر العربىخ بيروتخ معيد اإلنماء العربىخ

آسا: وسائؿ اإلعبلـ والمجتمعخ وجيػة نظػر نقديػةخ ترجمػة صػالح خميػؿ أبػو  بير رخ آرثر -ٕٓ
صػػبعخ الكويػػتخ المجمػػس الػػوطنى لمثقافػػة والفنػػوف واآلدابخ سمسػػمة عػػالـ المعرفػػةخ مػػارس أ

ٕٕٓٔ. 
تػػػار زولتػػػاف: النظريػػػة االجتماعيػػػة ونقػػػد المجتمػػػعخ ترجمػػػة عمػػػى ليمػػػةخ االسػػػكندرية خ دار  -ٕٔ

 .ٜٜ٘ٔالمعرفة الجامعيةخ 
يوخ جاؾ:  رامشىخ دراسة ومختاراتخ ترجمة ميخائيؿ إبػراىيـ مخػوؿخ دمشػؽخ وزارة تاكس -ٕٕ

 .ٕٜٚٔالثقافة واإلرشاد القومىخ 
خ ترجمة ربيع وىبةخ القػاىرةخ المجمػس األعمػى لمثقافػةخ : الحركات االجتماعيةتمىخ تشارلز -ٖٕ

ٜٜٔ٘. 
سػتقبؿ العربػىخ جرامشىخ أنطونيو: كراسات السجفخ ترجمػة عػادؿ  نػيـخ القػاىرةخ دار الم -ٕٗ

ٜٜٖٔ. 
 .ٖٜٛٔجبلؿ أميف: تنمية أـ تبعية اقتصادية وثقافية؟ مطبوعات القاىرةخ  -ٕ٘
 .ٕٕٓٓقرأخ ا: العولمةخ القاىرةخ دار المعارؼخ سمسمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٙ
ىخ بيػروتخ معيػد جميؿ إبراىيـ: ديمقراطية التربيةخ أواقع ىػى أـ وىػـ؟ مجمػة الفكػر العربػ -ٕٚ

 .ٜٔٛٔخ ديسمبر ٕٗاإلنماء العربىخ العدد 
 : نظرة نقدية لمثقافة المدرسيةخ مجمة الفكر العربى.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٛ
: التبعية االقتصاديةخ مأزؽ االستدانة فػى العػالـ الثالػث فػى المنظػار التػاريخىخ  -ٜٕ جورج قـر

 .ٜٙٛٔطميعةخ بيروتخ دار ال
جولدنرخ ألفف: األزمة القادمة لعمـ االجتماع الغربىخ ترجمػة عمػى ليمػةخ القػاىرةخ المجمػس  -ٖٓ

 .ٕٗٓٓاألعمى لمثقافةخ 
حػػاـز ىاشػػـ: المػػؤامرة اإلسػػرائيمية عمػػى العقػػؿ المصػػرىخ القػػاىرة خ دار المسػػتقبؿ العربػػىخ  -ٖٔ

ٜٔٛٙ. 
اعيػة لمغػة العربيػة فػى مصػرخ حائرىخ نيمػوفر: مبلحظػات حػوؿ البنيػة االقتصػادية االجتم -ٕٖ

 .ٜٜٚٔالقاىرةخ مجمة قضايا فكريةخ مايو 
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 .ٕٜٙٔحامد عمار: بعض مفاىيـ عمـ االجتماعخ القاىرةخ دار المعرفةخ  -ٖٖ
حساف محمد حساف: فى فمسفة المدرسة االبتدائيةخ فى الكتػاب السػنوى فػى التربيػة وعمػـ   -ٖٗ

 .ٜٔٛٔالنفسخ القاىرةخ دار الثقافة لمطباعة والنشرخ 
حسػػف البػػػيبلوى: التربيػػػة وبنيػػػة التفػػػاوت االجتمػػػاعى الطبقػػىخ دراسػػػة نقديػػػة فػػػى فكػػػر بيػػػر  -ٖ٘

 .ٜٙٛٔبوردوخ مجمة دراسات تربويةخ القاىرةخ عالـ الكتبخ الجزء الثالثخ يونيو 
بػػػوىخ الكتػػػاب السػػػنوى فػػػى التربيػػػة وعمػػػـ : تحريػػػر اإلنسػػػاف فػػػى الفكػػػر التر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٙ

 .ٜٚٛٔالنفسخ القاىرةخ دار الفكر العربىخ المجمد الثالث عشرخ 
 .ٜٛٛٔ: اإلصبلح التربوى فى العالـ الثالثخ القاىرةخ عالـ الكتبخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٚ
: رؤيػػػة نقديػػػة فػػػى أزمػػػة البحػػػث التربػػػوىخ ضػػػمف بحػػػوث مػػػؤتمر البحػػػث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٛ

 .ٜٛٛٔالتربوى خ الواقع والمستقبؿخ القاىرةخ رابطة التربية الحديثةخ 
 .ٖٜٜٔعمـ اجتماع المدرسةخ القاىرةخ عالـ الكتبخ : فى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٜٖ
: رجػػػاؿ األعمػػػاؿ وجيشػػػيـ االحتيػػػاطىخ القػػػاىرةخ مجمػػػة أدب ونقػػػدخ حػػػزب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٓٗ

 .ٜٜٙٔالتجمع الوطنىخ يناير 
: أنمػػاط الييمنػػة فػػى التعمػػيـ المصػػرىخ مجمػػة التربيػػة المعاصػػرةخ القػػاىرةخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٔٗ

 .ٜٜٙٔإبريؿ 
دراسػات الوحػدة العربيػة:  حسف حنفى: ىؿ النقػد وقػؼ عمػى الحضػارة الغربيػة؟ فػى   مركػز -ٕٗ

 . ٕ٘ٓٓفمسفة النقد ونقد الفمسفةخ بيروتخ 
 .ٕ٘ٓٓ: جذور التسمط وآفاؽ الحريةخ القاىرةخ مكتبة الشروؽ الدوليةخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٗ
يا مع بعض قضػايا التغييػر التربػوى عبلقات القوة االجتماعية وتفاعم حسف طنطاوى فراج: -ٗٗ

فى المدرسة الثانوية المصريةخ القاىرةخ كمية التربية بجامعة عيف شمسخ رسػالة ماجسػتيرخ 
ٕٕٓٓ. 

العربيػػة واالسػػتعمارخ فػػى   كميػػة دار العمػػـو بجامعػػة القػػاىرة: مػػؤتمر التعمػػيـ خالػػد فيمػػى:  -٘ٗ
 . ٕٙٓٓبالمغات األجنبية فى العالـ العربىخ القاىرةخ 

 .ٖٜ٘ٔخ ا...القاىرةخ مكتبة وىبةخالد محمد خالد: الديمقراطية أبدً  -ٙٗ
لمكتػػابخ  ابػػف خمػػدوفخ عبػػد الػػرحمف: مقدمػػة ابػػف خمػػدوفخ القػػاىرة خ الييئػػة المصػػرية العامػػة -ٚٗ

 ٖخ جٕٙٓٓ
خ لجنػػة القػػاىرةديػػوىخ جػػوف: الديمقراطيػػة والتربيػػةخ ترجمػػة متػػى عقػػراوىخ وزكريػػا ميخائيػػؿخ  -ٛٗ

 .ٜٗ٘ٔالتأليؼ والترجمة والنشرخ 
 .ٜٜٛٔرفعت سيد أحمد: وصؼ مصر بالعبرىخ القاىرةخ سينا لمنشرخ  -ٜٗ
 .ٜ٘ٛٔرمزى زكى: الديوف والتنميةخ القاىرةخ دار المستقبؿ العربىخ  -ٓ٘
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: محنػػػة الػػػديوف وسياسػػػات التحريػػػر فمػػػى دوؿ العػػػالـ الثالػػػثخ القػػػاىرةخ دار العػػػالـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٔ٘
 .ٜٜٔٔالثالثخ 

: التضػخـ والتكيػؼ الييكمػى فػػى الػدوؿ الناميػةخ القػاىرةخ دار المسػتقبؿ العربػػىخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕ٘
ٜٜٔٙ. 

بسطاويسى: األسس الفمسفية لنظريػة أدورنػو الجماليػةخ فػى  أوراؽ فمسػفية خ كتػاب  رمضاف -ٖ٘
 .ٕٕٓٓخ الجمعية الفمسفيةخ القاىرةخ ٕخ جٚ ير دورىخ العدد 

 .ٖٜٙٔأو الفمسفة النقديةخ القاىرةخ مكتبة مصرخ زكريا إبراىيـ: كانت  -ٗ٘
ركزدراسػػات الوحػػدة ملبحػػث النقػػدى عنػػد كػػارؿ بػػوبرخ فػػى  زكريػػا منشػػاوى الجبػػالى: مػػنيج ا -٘٘

 . ٕ٘ٓٓالعربية: فمسفة النقد ونقد الفمسفةخ بيروتخ 
 .ٖٜ٘ٔزكى نجيب محمود: خرافة الميتافيزيقاخ القاىرةخ النيضة المصريةخ  -ٙ٘
لقػػػاىرةخ الػػػدار المصػػػرية : الناقػػػد قػػػارئ لقػػػارئخ مجمػػػة الفكػػػر المعاصػػػرخ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٚ٘

 .ٜٙٙٔلمتأليؼ والترجمةخ ديسمبر 
الػػزواوى بغػػػورة: فػػػى النقػػد الفمسػػػفىخ مجمػػػة عػػالـ الفكػػػرخ الكويػػػتخ المجمػػس الػػػوطنى لمثقافػػػة  -ٛ٘

 .ٖٕٔٓوالفنوف واآلدابخ 
سػػػامى منصػػػور: لمػػػاذا يتمػػػزؽ العػػػالـ الثالػػػث؟ مجمػػػة األىػػػراـ االقتصػػػادىخ القػػػاىرةخ العػػػدد  -ٜ٘

 .ٜٓٛٔخ ٕٜ٘
اتجاىػػات معاصػػرة فػػى عمػػـ اجتمػػاع المدرسػػةخ القػػاىرةخ بحػػث مرجعػػى قػػدـ سػػامى نصػػار:  -ٓٙ

 .ٖٕٓٓلمجنة العممية لمترقية فى  أصوؿ التربية  خ 
 .ٜٛٙٔسامية أسعد: وماذا بعد البلمعقوؿ؟ القاىرةخ مجمة الفكر المعاصرخ مارس  -ٔٙ
ريةخ سػػامية سػػعيد إمػػاـ: الشػػركات متعػػددة الجنسػػية ومحػػاوالت تفتيػػت الطبقػػة العاممػػة المصػػ -ٕٙ

 .ٜٚٛٔالقاىرةخ مجمة قضايا فكريةخ مايو 
ى فػى مصػر فػى واالقتصادية لحركة الفكر التربػو  سعيد إسماعيؿ عمى: األبعاد االجتماعية -ٖٙ

خ القاىرة خ كمية التربية بجامعة عيف شمسخ رسالة دكتوراه  ير ٕٕٜٔ -ٕٛٛٔالفترة مف 
 ٜٜٙٔمطبوعةخ 

: لمػػاذا العػػالـ الثالػػثخ القػػاىرةخ مجمػػة التربيػػة المعاصػػرةخ القػػاىرةخ رابطػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٗٙ
 ٜٗٛٔالتربية الحديثةخ الجزء األوؿخ 

ؿ الػػوطنى زمػػف االحػػتبلؿ البريطػػانىخ : دور التعمػػيـ المصػػرى فػػى النضػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -٘ٙ
 .ٜٜ٘ٔالقاىرةخ الييئة المصرية العامة لمكتابخ 

 .ٖٕٓٓ: ثقافة البعد الواحدخ القاىرةخ عالـ الكتبخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٙٙ
 .ٕٕٔٓ: الحرب الناعمة فى التعميـخ القاىرةخ عالـ الكتبخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٚٙ
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 .سعيد إسماعيؿ عمر: فى التربية والتحوؿ الديمقراطىخ القاىرةخ الدار المصرية المبنانية -ٛٙ
سػػميترخ فيػػؿ: مدرسػػة فرانكفػػورتخ ترجمػػة خميػػؿ كمفػػِتخ القػػاىرة خ المجمػػس األعمػػى لمثقافػػةخ  -ٜٙ

ٕٓٓٓ. 
مير عػػػوض: مػػػف يخػػػاؼ إدوارد ألبػػػىخ القػػػاىرةخ مجمػػػة الفكػػػر المعاصػػػرخ القػػػاىرةخ مػػػارس سػػػ -ٓٚ

ٜٔٙٛ. 
 .ٕٜٛٔسمير نعيـ أحمد: النظرية فى عمـ االجتماعخ القاىرةخ دار المعارؼخ  -ٔٚ
 .سيير حسيف البيمى: أىداؼ الجامعة األمريكية بالقاىرةخ القاىرةخ دار فرحةخ د.ت -ٕٚ
اع المعرفػػػػةخ االسػػػػكندريةخ دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػةخ السػػػػيد عبػػػػد العػػػػاطى السػػػػيد: عمػػػػـ اجتمػػػػ -ٖٚ

ٕٓٓٓ. 
السػػيد محمػػد الحسػػينى وآخػػروف: دراسػػات فػػى التنميػػة االجتماعيػػةخ القػػاىرةخ دار المعػػارؼخ  -ٗٚ

ٜٔٚٚ. 
محمػػد الجػػوىرى: الكتػػاب السػػنوى : خ فػػى:نظرية التبعيػػةخ حػػوار وجػػدؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -٘ٚ

 .ٜٔٛٔالقاىرة خ دار المعارؼخ لعمـ االجتماعخ 
رةخ مجمػػة الفكػػر المعاصػػرخ الييئػػة اخ القػػاىا وعقائػػديً نظرًيػػ :السػػيد ياسػػيف: مشػػكبلت الشػػباب -ٙٚ

 .ٜٓٚٔالمصرية العامة لمتأليؼ والنشرخ يونيو 
ـ االجتمػػػاع بػػػيف الثػػػورة والثػػػورة المضػػػادةخ مجمػػػة الكاتػػػبخ القػػػاىرةخ الييئػػػة : عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٚٚ

 .ٜٔٚٔخ مارس  ٕٓٔالمصرية العامة لمتأليؼخ العدد 
: الصػػراع والتػػوازف فػػى النظريػػة االجتماعيػػةخ مجمػػة الفكػػر المعاصػػرخ القػػاىرةخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٛٚ

 .ٜٔٚٔ  أكتوبرخ ٓٛالعدد 
 .ٕٗٓٓصبلح الديف حافظ: تزييؼ الوعىخ القاىرةخ إصدارات سطورخ  -ٜٚ
 .ٖٕٓٓصبلح الديف المتبولى: التعميـ والقروض األجنبيةخ االسكندريةخ دار الوفاءخ  -ٓٛ
وتخ صػػبلح قنصػػوة: دور المػػنيج العممػػى فػػى النقػػد الفمسػػفى العربػػى المعاصػػرخ فػػى : بيػػر  -ٔٛ

 .ٜٛٛٔة المعاصرخ خ الفمسفة العربيمركز دراسات الوحدة العربية
 .ٖٕٓٓصبلح الديف المتبولى: التعميـ والقروض األجنبيةخ اإلسكندريةخ دار الوفاءخ  -ٕٛ
 .ٜٛٙٔخ القاىرة مؤسسة األىراـخ سبتمبر ٜٛٙٔالطميعة  مجمة : شباب  -ٖٛ
طػػو جػػابر العمػػوانى: إسػػبلمية المعرفػػة بػػيف األمػػس واليػػوـخ القػػاىرةخ المعيػػد العػػالمى لمفكػػر  -ٗٛ

 .ٜٜٙٔخ اإلسبلمي
: األزمػػة الفكريػػة ومنػػاىج التغييػػرخ اآلفػػاؽ والمنطمقػػاتخ القػػاىرةخ المعيػػد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -٘ٛ

 ٜٜٙٔالعالمى لمفكر اإلسبلمىخ 
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دار خ و عػػادؿ حسػػيف: االقتصػػاد المصػػرىخ مػػف االسػػتقبلؿ إلػػى التبعيػػةخ بيػػوتخ دار الكممػػة -ٙٛ
 .ٜٔٛٔةخ الوحد

غربيػػػػةخ فػػػػى : عبػػػػد الوىػػػػاب المسػػػػيرى : التحيػػػػز فػػػػى المػػػػدارس االجتماعيػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٚٛ
 .ٜٜٛٔتحرير خ إشكالية التحيزخ محور العموـ االجتماعيةخ  

خ فػػى ٕٙٓٓ – ٜٙ٘ٔعاشػػور أحمػػد عمػػرى: تطػػور التعمػػيـ األجنبػػى فػػى مصػػر مػػف عػػاـ  -ٛٛ
تغيػرات المجتمعيػةخ القػاىرة خ كميػة التربيػة بجامعػة عػيف شػمسخ رسػالة ماجسػتيرخ ضػوء الم
ٕٓٔٓ. 

عبػػػد الباسػػػط عبػػػد المعطػػػى: اتجاىػػػات نظريػػػة فػػػى عمػػػـ االجتمػػػاعخ سمسػػػمة عػػػالـ المعرفػػػةخ  -ٜٛ
 .ٜٔٛٔالكويتخ المجمس الوطنى لمثقافة والفنوف واآلدابخ أ سطس 

البحث فى عمـ االجتماعخ مجمػة عػالـ عبد الباسط محمد حسف: تشارلز رايت ميمز وفمسفة  -ٜٓ
 خ العدد الثانى.ٙالفكرخ الكويتخ المجمد 

عبػػد الخػػػالؽ عبػػػد اهلل : التبعيػػة والتبعيػػػة السياسػػػيةخ بيػػروتخ المؤسسػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػات  -ٜٔ
 .ٜٙٛٔوالنشرخ 

عبػػػػد السػػػػميع سػػػػيد أحمػػػػد: عمػػػػـ االجتمػػػػاع التربػػػػوىخ االسػػػػكندريةخ دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػةخ  -ٕٜ
ٜٜٖٔ. 

لػػػػرحمف النقيػػػػب: الشػػػػراكة التربويػػػػة العربيػػػػة األمريكيػػػػةخ القػػػػاىرةخ دار الفكػػػػر العربػػػػىخ عبػػػػد ا -ٖٜ
ٕٓٔٚ. 

فكػر المعاصػرخ القػاىرةخ ركيوز وأمة الفكر النقدىخ مجمػة العبد السبلـ رضواف: ىربرت ماي -ٜٗ
 .ٜٔٚٔالييئة المصرية العامة لمكتابخ سبتمبر 

لتربيػةخ دراسػة تحػت النشػرخ عمػى عبد السميع سيد أحمد: جدوى نظرية القير فػى اجتمػاع ا -ٜ٘
 اآللة الكاتبة.

 .ٜٛٙٔعبد الغفار مكاوى : ثورة الشعر الحديثخ القاىرةخ مجمة الفكر المعاصرخ مارس  -ٜٙ
خ الكويػتخ مجمػة عػالـ الفكػرخ المجمػس الػوطنى الثقافة عبد القادر الرباعى: ثقافة النقد ونقد -ٜٚ

 .ٖٖخ ـٕ٘ٓٓلمثقافة والفنوف واآلدابخ 
يػػى الػػديف عبػػد المػػنعـ: دور التربيػػة فػػى إعػػادة إنتػػاج األوضػػاع المجتمعيػػةخ عبػػد المػػنعـ مح -ٜٛ

خ بحػػث قُػػدـ إلػػى المجنػػة العمميػػة الدائمػػة لترقيػػة األسػػاتذة  أصػػوؿ التربيػػة خ ٕٚٓٓالقػػاىرةخ 
 .د.ف

عبػػػد الوىػػػاب المسػػػيرى تحرير : إشػػػكالية التحيػػػزخ رؤيػػػة معرفيػػػة ودعػػػوة لبلجتيػػػادخ محػػػور  -ٜٜ
 .ٜٜٛٔخ ٖ أمريكا خ المعيد العالمى لمفكر اإلسبلمىخ طالعموـ االجتماعيةخ ىيرندف

 .ٜٜٛٔعرفة عبده عمى: تيويد عقؿ مصرخ القاىرةخ سينا لمنشرخ  -ٓٓٔ
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عطيػػػات أبػػػو السػػػعود: نظريػػػة الفعػػػؿ التواصػػػمى عنػػػد ىابرمػػػاسخ القػػػاىرةخ أوراؽ فمسػػػفيةخ  -ٔٓٔ
 .ٕٗٓٓخ ٓٔالجمعية الفمسفيةخ ع

: تطور العقػؿ النقػدى مػف كػانط إلػى ىابرمػاسخ فى مركػز دراسػات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٓٔ
  .ٕ٘ٓٓالوحدة العربية: فمسفة النقد ونقد الفمسفة فى الفكر العربى والغربىخ بيروتخ 

فكريةخ يولية  عصاـ فوزى: الماركسية فى عمـ االجتماع األكاديمىخ القاىرةخ مجمة قضايا -ٖٓٔ
ٜٜٕٔ. 

 .عبلء طاىر: مدرسة فرانكفورتخ بيروتخ مركز اإلنماء القومىخ د.ت -ٗٓٔ
عبلء الديف كفافى: اآلثار النفسية لمتعميـ بالمغة األجنبيةخ مؤتمر كمية دار العمـو بجامعة  -٘ٓٔ

 .ٕٙٓٓالقاىرةخ 
عمػػػى جاسػػػـ الشػػػياب: عمػػػـ االجتمػػػاع المدرسػػػىخ بيػػػروتخ المؤسسػػػة خ و عمػػػى أسػػػعد وطفػػػة -ٙٓٔ

 .ٕٗٓٓامعية لمدراسات والنشرخ الج
لػػػى أيػػػف؟ مجمػػػة دراسػػػات تربويػػػةخ  -ٚٓٔ عمػػػى الشػػػخيبى: عمػػػـ اجتمػػػاع التربيػػػة.. كيػػػؼ بػػػدأ؟ وا 

 .ٜٙٛٔالقاىرةخ عالـ الكتبخ الجزء الرابعخ سبتمبر 
عمى ليمة: موقع مدرسة فرانكفورت عمى خريطة النقد االجتماعىخ قضايا فكريػةخ القػاىرةخ  -ٛٓٔ

 ب التاسع والعاشر.دار الثقافة الجديدةخ الكتا
محمػػد الجػػوىرىخ الكتػػاب السػػنوى لعمػػـ التنميػػة فػػى العػػالـ الثالػػثخ فػػى   : سياسػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٜٓٔ

 . ٗخ عٖٜٛٔاالجتماعخ القاىرةخ دار المعارؼخ 
عمى مختار: إشكالية العبلقة بيف األيديولوجيا والعموـ االجتماعيةخ أحمد خميفة وآخػروف:  -ٓٔٔ

 .ٜٗٛٔالعموـ االجتماعية فى الوطف العربىخ بيروتخ دار التنويرخ إشكالية 
عمػػر عبػػد المعطػػى أبػػو العينػػيف: أثػػر التعمػػيـ بالمغػػات األجنبيػػة عمػػى المغػػة العربيػػةخ فػػى  -ٔٔٔ

 .ٕٙٓٓمؤتمر كمية دار العمـو بالقاىرةخ 
 .ٖٜٛٔعمرو محيى الديف: التخمؼ والتنميةخ القاىرة دار النيضة العربيةخ  -ٕٔٔ
الػػػرحمف: قضػػػايا التبعيػػػة اإلعبلميػػػة والثقافيػػػة فػػػى العػػػالـ الثالػػػثخ الكويػػػتخ عواطػػػؼ عبػػػد  -ٖٔٔ

 .ٜٗٛٔاآلدابخ المجمس الوطنى لمثقافة والفنوف و 
عيسػى عػودة برىومػة : التعمػيـ بالمغػة األجنبيػة صػورة مػف صػور  ربتنػا الحضػاريةخ فػى:  -ٗٔٔ

 .ٕٙٓٓمؤتمر كمية دار العمـو بجامعة القاىرةخ 
ب الفكريػػةخ القػػاىرةخ دار الكاتػػب المصػػرى لمطباعػػة والنشػػرخ  ػػالى شػػكرى: أمريكػػا والحػػر  -٘ٔٔ

 .د.ت
 ريغػػػوار منصػػػور مرشػػػو: مقػػػدمات االسػػػتتباعخ ىيرنػػػدف أمريكا خ المعيػػػد العػػػالمى لمفكػػػر  -ٙٔٔ

 .ٜٜٙٔاإلسبلمىخ 
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 ػػػػورفيتشخ جػػػػورج: األطػػػػر االجتماعيػػػػة لممعرفػػػػةخ ترجمػػػػة خميػػػػؿ أحمػػػػد خميػػػػؿخ بيػػػػروتخ  -ٚٔٔ
 .ٜٔٛٔتوزيعخ المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر وال

فػػاتف محمػػد عػػدلى: العػػوف الخػػارجى فػػى التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعى فػػى مصػػرخ فػػى الفتػػرة مػػف  -ٛٔٔ
خ ٜٜٙٔخ القػػاىرةخ معيػػد الدراسػػات والبحػػوث التربويػػة بجامعػػة القػػاىرةخ ٜٜٓٔإلػػى ٜٔٙٔ

 .رسالة ماجستير
 .ٜٛٙٔفاروؽ عبد القادر: بعث شعرى جديدخ القاىرة خ مجمة الفكر المعاصرخ مارس  -ٜٔٔ
حمقة دراسػيةخ عمػافخ المعيػد  : نحو نظاـ معرفى إسبلمىخ  تحرير  حسف ممكاوى فتحى -ٕٓٔ

 ٕٓٓٓ.العالمى لمفكر اإلسبلمىخ 
 .ٕعالـ الفكرخ وزارة اإلعبلـخ ـ فؤاد زكريا: ىربرت ماركيوزخ الكويتخ مجمة -ٕٔٔ
مة الفكر المعاصرخ القاىرةخ الييئػة ػ: الفمسفة الوضعية بيف لينيف وماركيوزخ مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٕٔ

 .ٜٓٚٔالمصرية العامة لمكتابخ يونيو 
 .ٕٜٛٔفؤاد مرسى : التخمؼ والتنمية خ القاىرةخ دار المستقبؿخ  -ٖٕٔ
فكرى شحاتو أحمد: إشكالية المػنيج الخفػىخ مػدخؿ لنقػد التعمػيـ المدرسػىخ مجمػة دراسػات  -ٕٗٔ

 .ٜٛٛٔتربويةخ القاىرةخ عالـ الكتبخ الجزء العاشر يناير 
فيصػػػؿ دراج: وضػػػع الثقافػػػة فػػػى شػػػروط التبعيػػػةخ القػػػاىرةخ مجمػػػة قضػػػايا فكريػػػةخ خ ينػػػاير  -ٕ٘ٔ

ٜٔٛٙ. 
فيناف محمد طاىر: مشكمة نقؿ التكنولوجيػاتخ القػاىرةخ الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب خ  -ٕٙٔ

ٜٔٛٙ 
كارنوىخ مػارتف: ىػؿ يمكػف أف تػؤدى السياسػة التعميميػة إلػى المسػاواة فػى الػدخوؿ؟ مجمػة  -ٕٚٔ

 .ٜٛٚٔالتربيةخ القاىرةخ مركز مطبوعات اليونسكوخ العدد األوؿخ مستقبؿ 
:المؤسسات الدوليػػػة والسياسػػػة التعميميػػػةخ مجمػػػة مسػػػتقبؿ التربيػػػةخ القػػػاىرةخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٛٔ

 مركز مطبوعات اليونسكو.
عفيؼ الرزازخ بيروتخ مؤسسة األبحاث كاميتخ جوف:  رامشىخ حياتو وأعمالوخ ترجمة  -ٜٕٔ

 .ٜٗٛٔالعربيةخ 
كريػػػبخ إيػػػاف: النظريػػػة االجتماعيػػػةخ مػػػف بارسػػػونز إلػػػى ىابرمػػػاسخ ترجمػػػة محمػػػد حسػػػيف  -ٖٓٔ

 .ٜٜٜٔ موـخ الكويتخ المجمس الوطنى لمثقافة والفنوف واآلدابخ 
 كمػػاؿ حامػػد مغيػػث: التعمػػيـ وسياسػػة التكيػػؼ الييكمػػىخ القػػاىرةخ المركػػز القػػومى لمبحػػوث -ٖٔٔ

 .ٜٜٛٔالتربوية والتنميةخ 
كمػػاؿ نجيب:التبعيػػػة والتربيػػة فػػػى العػػالـ الثالػػػثخ القػػاىرة مجمػػػة التربيػػة المعاصػػػرةخ رابطػػػة  -ٕٖٔ

 .ٜٗٛٔالتربية الحديثةخ 
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: الديمقراطيػػة والمػػنيحخ القػػاىرةخ فػػى: مػػؤتمر الديمقراطيػػة والتعمػػيـ فػػى مصػػر كمػػاؿ نجيػػب -ٖٖٔ
خ ٜٗٛٔبريػؿ ية واالسػتراتيجية بػاألىراـخ إسياسلرابطة التربية الحديثة مع مركز الدراسات ال

 .ٜٙٛٔالقاىرة خ دار الفكر المعاصرخ 
: النظريػػػة النقديػػػة والبحػػػث التربػػػوىخ مجمػػػة التربيػػػة المعاصػػػرةخ القػػػاىرةخ العػػػدد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٗٔ

 .ٜٙٛٔالرابع خ 
خ القػاىرةخ ٕٛالتعميـ والنظاـ العالمى الجديدخ مجمػة التربيػة المعاصػرةخ العػدد : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖ٘ٔ

ٜٜٖٔ 
: الجامعػػة األمريكيػػة والتبعيػػة الثقافيػػةخ القػػاىرةخ مركػػز البحػػوث العربيػػةخ نػػػدوة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٙٔ

 .ٖٜٜٔالتبعية الثقافيةخ 
: إصػػبلح التعمػػيـ فػػى مصػػرخ الواقػػع والتطمعػػات خ دراسػػة قػػدمت إلػػى  مػػؤتمر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٚٔ

 .ٕٗٓٓإصبلح التعميـ فى مصرخ االسكندريةخ مكتبة االسكندريةخ 
كوميميوخ كريسػتياف: الشػماؿ والجنػوبخ ترجمػة أحمػد عبػد العمػيـخ القػاىرةخ دار المسػتقبؿخ  -ٖٛٔ

ٜٜٖٔ. 
تربية فى الشػرؽ األوسػط العربػىخ ترجمػة أميػر بقطػرخ متى عقراوى: الخ و دريؾرو خ ماثيوز -ٜٖٔ

 .ٜٜٗٔمجمس التعميـ األمريكى بواشنطفخ 
مػػػػػاركوزخ ىربػػػػػرت: اإلنسػػػػػاف ذو البعػػػػػد الواحػػػػػدخ ترجمػػػػػة جػػػػػورج طرابيشػػػػػىخ بيػػػػػروتخ دار  -ٓٗٔ

 .ٜٜٙٔاآلدابخ 
خ ترجمػػة إسػػماعيؿ صػػبرى عبػػد لفقػػرخ خيػػارات أمػػاـ العػػالـ الثالػػثمحجػػوب الحػػؽ: سػػتار ا -ٔٗٔ

 .ٜٚٚٔخ الييئة المصرية العامة لمكتابخ اهللخ القاىرة
خ ٔٔمحسػػف الخػػولى: منزلػػة كػػانط فػػى مدرسػػة فرانكفػػورتخ القػػاىرةخ أوراؽ فمسػػفيةخ عػػػدد  -ٕٗٔ

 .د.ت
: ىيجػػؿ فػػى مدرسػػة فرانكفػػورتخ القػػاىرةخ أوراؽ فمسػػفيةخ الجمعيػػة الفمسػػفيةخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٗٔ

 .ٕٗٓٓخ  ٙـ
خ يـخ الزقػػازيؽخ مجمػة كميػة التربيػػةمحمػد أحمػد العػػدوى: التفاوتػات الطبقيػة فػػى فػرص التعمػ -ٗٗٔ

 .ٜٜٙٔخ سبتمبر ٕخ جٕٚالعدد 
محمد حافظ دياب: إرادة المعرفػة عنػد ميشػيؿ فوكػوخ فػى الكتػاب السػنوى لعمػـ االجتمػاعخ  -٘ٗٔ

 .ٜٗٛٔالعدد السابعخ القاىرةخ دار المعارؼخ 
: تعريػب العولمػةخ مسػاءلة نقديػةخ القػاىرة خ مجمػة قضػايا فكريػةخ أكتػوبر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٙٗٔ

ٜٜٜٔ. 



390 
 

محمػػػد دويػػػدار: االقتصػػػاد المصػػػرى بػػػيف التخمػػػؼ والتنميػػػةخ االسػػػكندريةخ دار الجامعػػػات  -ٚٗٔ
 .ٜٛٚٔالمصريةخ 

: االتجػػػاه الريعػػػى لمدولػػػة فػػػى مصػػػرخ دراسػػػة فػػػى تعميػػػؽ التبعيػػػةخ القػػػاىرةخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٛٗٔ
 .ٜٙٛٔمجمة قضايا فكريةخ يناير 

محمد صبحى األتربى: الشركات متعددة الجنسػية والطبقػة العاممػةخ القػاىرةخ مجمػة قضػايا  -ٜٗٔ
 .ٜٚٛٔفكريةخ مايو 

 .ٕٜٚٔلمعارؼخ محمد رشدى: التطور االقتصادى فى مصرخ القاىرةخ دار ا -ٓ٘ٔ
إبػراىيـ رضػا وآخػروف: فقػو لمفيػوـ الكػامف عػف اإلنسػافخ فػى: محمد طو: قياس الذكاء وا -ٔ٘ٔ

 .ٕٙٔٓالمعيد العالمى لمفكر اإلسبلمىخ خ و التحيزخ القاىرةخ دار السبلـ
محمد عاطؼ الغمػرى: اليسػار األمريكػى الجديػدخ القػاىرةخ مجمػة الفكػر المعاصػرخ مػارس  -ٕ٘ٔ

ٜٜٔٙ. 
عيسػػى : العػػالـ الثالػػث والتحػػدى التكنولػػوجىخ بيػػروتخ دار الطميعػػةخ محمػػد عبػػد الشػػفيع  -ٖ٘ٔ

ٜٔٛٗ. 
محمػػد عمػػارة : األعمػػاؿ الكاممػػة لعبػػد الػػرحمف الكػػواكبىخ القػػاىرةخ الييئػػة المصػػرية العامػػة  -ٗ٘ٔ

 .ٜٓٚٔلمتأليؼ والنشرخ 
 ٜٜٜٔقافيةخ القاىرةخ نيضة مصرخ : مخاطر العولمة عمى اليوية الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -٘٘ٔ
محمػػػػد الغريػػػػب عبػػػػد الكػػػػريـ: السوسػػػػيولوجيا الراديكاليػػػػةخ اإلسػػػػكندريةخ المكتػػػػب الجػػػػامعى  -ٙ٘ٔ

 .ٜٛٛٔالحديثخ  
 .ٕٜٚٔماركيوز أو فمسفة الطريؽ المسدودخ بيروتخ دار اآلدابخ محمود أميف العالـ:  -ٚ٘ٔ
: الجػػذور المعرفيػػة والفمسػػفية لمنقػػد األدبػػى العربػػى الحػػديث والمعاصػػرخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٛ٘ٔ

 .ٜٛٛٔبيروتخ بحوث المؤتمر الفمسفى العربى الثانىخ مركز دراسات الوحدة العربيةخ 
غويػػػةخ مجمػػػة قضػػػايا فكريػػػةخ القػػػاىرةخ مػػػايو : دفػػػاع عػػػف الخصوصػػػية المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٜ٘ٔ

ٜٜٔٚ. 
اإلنسػػانى الغربػػى محمػػود الػػذوادى: مبلمػػح التحيػػز والموضػػوعيةخ فػػى الفكػػر االجتمػػاعى  -ٓٙٔ

عبد الوىاب المسيرىخ تحرير: إشكالية التحيزخ محور العموـ االجتماعيػةخ والخمدونىخ فى  
 .ٜٜٛٔخ ٖىيرندفخ المعيد العالمى لمفكر اإلسبلمىخ ط

عبػػػد الفضػػػيؿ: أزمػػػة التنميػػػة فػػػى بمػػػداف العػػػالـ الثالػػػث فػػػى ضػػػوء كتابػػػات راؤوؿ محمػػػود  -ٔٙٔ
 .ٖٜٛٔخ يونيو ٗٓٚبربيتشف األىراـ االقتصادىخ القاىرةخ العدد 

 .ٜٜٚٔمحمود الكردى: التخمؼ ومشكبلت المجتمع المصرىخ القاىرةخ دار المعارؼخ  -ٕٙٔ
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ؼ والتنمية فى عمـ االجتماعخ رؤية نقديةخ فى: محمد الجػوىرىخ قضية التخم :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٙٔ
 .ٜٓٛٔخ القاىرةخ دار المعارؼخ ٔالكتاب السنوى لعمـ االجتماعخ ج

 .ٜٜٔٔخ  رامشى وقضايا المجتمع المدنىخ ٜٜٓٔمركز البحوث العربية: ندوة القاىرة  -ٗٙٔ
القػػػاىرةخ  مصػػػطفى سػػػويؼ: عمػػػـ الػػػنفسخ فمسػػػفتوخ وحاضػػػره ومسػػػتقبمو ككيػػػاف اجتمػػػاعىخ -٘ٙٔ

 .ٕٓٓٓالييئة المصرية العامة لمكتابخ 
مصػػطفى كامػػؿ السػػيد: تػػأمبلت حػػوؿ التبعيػػة: واقعيػػا ونظرياتيػػاخ القػػاىرةخ مجمػػة قضػػايا  -ٙٙٔ

 .ٜٙٛٔفكريةخ يناير 
وكػػولينزخ جوزيػػؼ: صػػناعة الجػػوعخ ترجمػػة أحمػػد حسػػافخ الكويػػتخ خ مورالبيػػوخ فرانسػػيس -ٚٙٔ

 .ٖٜٛٔالمجمس الوطنى لمثقافة و الفنوف واآلدابخ 
كينمػػػػىخ ديفيػػػػد: أمريكػػػػا وصػػػػناعة الجػػػػوعخ ترجمػػػػة حسػػػػف أبػػػػو بكػػػػرخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ و ػػػػػػػػػػػػ -ٛٙٔ

 .ٜٙٛٔالقاىرةخ دار الفكرخ 
نجيػػب اسػػكندر: المػػنيج العممػػى فػػى العمػػوـ االجتماعيػػةخ فػػى  المركػػز القػػومى لمبحػػوث  -ٜٙٔ

إشػػػػكالية العمػػػػوـ االجتماعيػػػػة فػػػػى الػػػػوطف العربػػػػىخ بيػػػػػروت خ دار االجتماعيػػػػة والجنائيػػػػةخ 
 .ٜٗٛٔالتنويرخ 

نشػػوى مػػاىر محمػػد كػػـر اهلل: دور الترجمػػة فػػى حركػػة الفكػػر التربػػوى فػػى مصػػرخ خػػبلؿ  -ٓٚٔ
النصػػػؼ الثػػػانى مػػػف القػػػرف العشػػػريفخ القػػػاىرةخ كميػػػة البنػػػات بجامعػػػة عػػػيف شػػػمسخ رسػػػالة 

 .ٕ٘ٓٓدكتوراهخ 
راط فيمسػػػػوؼ النقػػػػدخ القػػػػػاىرة خ مجمػػػػة الجمعيػػػػة الفمسػػػػػفية وداد أبػػػػو النجػػػػا عجيػػػػزة: سػػػػػق  -ٔٚٔ

 .ٕ٘ٓٓالمصريةخ مركز الكتاب لمنشرخ 
ىدى عبد المسيع حجازى: التحيز فى المقررات الدراسيةخ القاىرةخ ندوة إشكالية التحيزخ  -ٕٚٔ

 .ٕٜٜٔنقابة الميندسيفخ خ و المعيد العالمى لمفكر اإلسبلمى
لعربىخ بيروتخ مركز دراسات الوحدة العربيةخ ىشاـ شرابى: النقد الحضارى لممجتمع ا  -ٖٚٔ

ٜٜٔٓ. 
اخ بيػػروتخ ا نقػػديً الفمسػػفة باعتبارىػػا تفكيػػرً : ىشػػاـ عمػػر النػػور: نظريػػة ىابرمػػاس النقديػػة  -ٗٚٔ

 .ٕ٘ٓٓأعماؿ الندوة الفمسفية الخامسة عشرةخ مركز دراسات الوحدة العربيةخ 
رىخ الكويػػػػتخ ىيمػػػػزخ جػػػػوفخ وآخػػػػروف: االسػػػػتبعاد االجتمػػػػاعىخ ترجمػػػػة محمػػػػد الجػػػػوى  -٘ٚٔ

 .ٕٚٓٓالمجمس الوطنى لمثقافة والفنوف واآلدابخ 
يزيد عيسى السورطى: السمطوية فى التربية العربيةخ الكويتخ المجمس الػوطكنى لمثقافػة  -ٙٚٔ

 .ٜٕٓٓاآلدابخ والفنوف و 
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